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Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 285 dienos

Himnas pavasariui ir Prisikėlimui
RIMAS ČERNIUS

Trečiasis Velykų sekmadienis Čikagoje buvo lietingas
ir šaltokas, tačiau pavasarišką – velykinę nuotaiką
Čikagos ir apylinkių lietuviams grąžino  ,,Dainavos”

ansamblio koncertas ,,Saulėtekis”. Balandžio 30 d. koncerte,
vykusiame Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, ,,Dai-
na vos” ansambliui talkino keturi solistai ir styginis or-
kestras su akompaniatore. Dirigavo ,,Dainavos” an samblio
meno vadovas Darius Poli kaitis. 

,,Dainavos” ansamblio choristai ir styginis orkestras
užpildė Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios priekį.
Koncertas pradėtas lietuviška gaida: choras a capella at-

liko Vytauto Miškinio dainą ,,Oi, šąla, šąla”. Solo partijas
dainavo Ri ma Birutienė, Greta Miškinienė ir Rasita Whit-
tingham, o  pabaigoje muzikos instrumentu – trikampiu pri-
tarė Kazys Motekaitis. Buvo girdėti lietuvių liaudies su-
tartinių atgarsių, o dainos žodžiai priminė klausytojams
žiemos šalčius. Koncertas pradėtas švelniai. Miški nio
daina klausytojus sutelkė atidžiam klausymui. 

Toliau – styginio orkestro atlie kamas kūrinys ,,Sva-
jonė” (kompozitorius Juozas Naujalis). Kūrinys parašytas
styginiam kvartetui, bet vėliau pritaikytas styginių inst-
rumentų orkestrui. Muzika lyriška, melodinga, primenanti
XIX amžiaus Europos romantinių kompozitorių veikalus.

– 4 psl.

Balandžio 26 d. NBA krepšinio
lyga išplatino oficialų išanks-
tines paraiškas dalyvauti 2017

metų naujokų biržoje pateikusių
krepšininkų sąrašą. Iš 182 savo jėgas
išbandyti panorusių žaidėjų 137 šiuo
metu rungtyniauja JAV koledžų lygoje
(NCAA), o 45 jaunieji talentai krep ši-
nio paslaptis kremta už Jungtinių
Amerikos Valstijų ribų. Peržiūrėjus
pastarąjį sąrašą dėmesį prikausto
Lietuvos krepšininkų gausa – mūsų
tėvynainiai sudaro net penktadalį – 9
– visų biržai registruotų „legionie-
rių”.

Kita vertus, sprendimas įrašyti
savo pavardę į šių metų biržoje daly-
vauti norinčių krepšininkų sąrašą ne-
buvo netikėtas. Neretais atvejais tiek
NCAA, tiek už JAV ribų rungtyniau-
jantys žaidėjai tokiu būdu stengiasi at-
kreipti į save lygos skautų dėmesį ir
savotiškai pareklamuoti savo talentą.

Panašu, jog tokiu „reklaminiu
ėjimu” susigundė ir ištisas būrys
jaunųjų Lietuvos krepšininkų, apie
kurių planus dalyvauti NBA naujokų
biržoje iki šiol nebuvo kalbama net

puse lūpų. Sprendimas pateikti iš-
ankstinę paraišką neturi jokios įtakos
krepšininko galimybėms dalyvauti
kitų metų biržoje, jei apie savo pavar-

dės išbraukimą iš sąrašo žaidėjas lygą
informuoja iki nustatytos dienos. Šiais
metais tokia data taps birželio 12-ta. 

– 9 psl. 

Net 9 Lietuvos krepšininkai sieks žaisti NBA

Jaunieji Lietuvos krepšininkai NBA biržoje.

,,Dainavos” ansamblio koncertas ,,Saulėtekis” Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Sandros Ščedrinos nuotr.



KUN. TOMAS KARANAUSKAS

Brangūs broliai ir sesės,

Šiandien tęsiame velykinės krikščionių ben-
druomenės žodžio liudijimo klausymą. Pir-
majame skai tinyje girdime ištrauką iš vadi-

namosios Petro sekminių kalbos, kuri, artėdama prie
pabaigos, virsta dialogu tarp jo ir klausytojų. Misi-
jinio skelbimo centre apaštalas vis dar regi išaukš-
tintojo Kristaus paveikslą, garbinamo kaip Viešpa-
ties, iš Tėvo gavusio galią ir išgelbėjimo dovaną. Ma-
tydamas Dievo išaukštinimą Kris taus mirtyje niekas
negali likti abe jingas. Klausytojai sureaguoja, jie ne-
žino ką daryti, jie klausia, klausia lygiai taip, kaip
tikriausiai klausdavo katechumenai krikšto apeigose:
ką turime daryti? Petras nuolat vysto kontrastą
tarp dviejų frazių: „Dievas padarė Viešpačiu ir Me-
siju Jėzų” ir „Jūs jį nukryžiavote”, tokiu būdu su-
kurdamas atmosferą, kurioje kiek vienas, ieškantis
Dievo tyra širdimi, supranta, kad jau turi gyventi ki-
taip, daryti kitaip, iš viso pasiryžti daryti. Ir Petras
padeda šiam naujagimiui, šiam norinčiam daryti
žmogui, pa teikdamas krikščioniško atsivertimo
programą, išdėstytą moralinėje Baž nyčios kateche-
zėje. Atsivertimas yra  pirmasis, neatskiriamas
veik los (reikia pabrėžti – veiklos) elementas krikš-
čionio gyvenimo perspektyvai, tada jau einančiai ir
per krikštą Jėzuje, įjungdamas jį ne į formalų sim-

bolinio apsivalymo ritmą, bet į gyvą vienybę su Kris-
tumi. Krikš tu gaunama Dievo laisvės Dva sia išpro-
vokuoja trečiąjį elementą, nuodėmių atleidimą: san-
tykių nu traukimas su blogiu nėra psichosocialinis
procesas, nėra taipogi vien asmeninis apsisprendi-
mas, tai Dievo dovana, išplėšianti žmogų iš blogio val-
džios. Šitaip tikintįjį pripildo Die vo Dvasia, per-
keisdama jį nauju kūriniu, palaikomu naujos ir ne-
 ma tomos gyvybės pradžios davėjo jėgos. Šitaip tam-
pama mesijo tauta, priimančia Žodį.

„Mane Viešpats gano: man nieko nestinga”.
„Šimtai knygų, kurias perskaičiau, nesukūrė mano
gyvenimui tiek šviesos ir komforto, kaip šios 23-osios
psalmės eilutės. Dabar aš sa kau: net jei reikėtų pa-
skęsti neperskrodžiamoje tamsoje, aš nebijočiau, nes
Tu esi su manimi”, – šios garsaus ir įtakingo pasaulio
pažinimo minčiai filosofo Henri Bergson mintys už-
antspauduoja Gerojo Ganytojo sekmadienio svarbą
ir svorį mūsų kasdienybei ir mūsų ateities kasdie-
nybei. Šiandienos psalmė, kaip, beje, ir garsiojo fi-
losofo išpažinimas, yra pasi tikėjimo ir vilties, o
gal, pasak kitų autorių, ir kvietimo giesmė. Tačiau
esmė paliekama pažinimui ir atpa žinimui Dievo, ku-
ris yra su žmogumi ir suteikia jam galimybę gyventi
saugiau, juk psalmės esmė – „Tu esi su manimi”.

Evangelistas Jonas šiandien lyg tyčia naudoja vi-
sus teigiančius veiksmažodžius, lyg visa teigiama ir
įro doma Jame: „įeiti” parodo bendru mą; „klausytis”
reiškia ištikimybę ir pasitikėjimą tikėjimu; „eiti –

sekti” išreiškia Dievo artumą gyvenime ir jo sute-
mose; „pažinti” – tai viso tikėjimo, gyvenimo pagal
tikėjimą ir visų laikų mistikos esmė. Taigi Evan ge-
lijoje turime viso savo gyvenimo paslapčių, kurių pa-
žinimas Dieve atsiskleidžia kitokia realybe, kito kios
realybės pažinimu ir gyvenimu pagal ją, pagrindą.
Tačiau ne viskas taip paprasta – išlieka šandienos
Evangelijos kvietimas – atsivertimas, – be kurio nėra
nei klausymosi, nei vienybės, nei sekimo, nei juolab
pažinimo – žmogaus gyvenimo prasmių atradimo ir
ieškojimo ašies. Taigi – atsiverskime, sugrįžkime pas
savo sielų ganytoją.
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Sugrįžkime pas savo sielų ganytoją

Pastaruoju metu ,,Draugas”
su kiekviena diena ėmė gražėti ir
stiprėti. Jame vis daugiau atsi-
randa įdomių straipsnių, matyti
vis daugiau naujų autorių, suge-
bančių įdomiai perduoti mintis ra-
šoma tema. Iš rašančiųjų minčių
dėstymo ir tematikos iš karto gali
pajusti, kad tai jauni žmonės,
straipsniuose jaučiasi ta jaunat-
viška džiugi gyslelė. Dėl to ir pats
laikraštis lyg atjaunėjo. Įdomius
straipsnius tiek apie Lietuvą, tiek
apie kitus kraštus rašo redakcijos
senbuvis žurnalistas Algis Vaš-
kevičius, įspūdžius iš savanorys-
tės Tanzanijoje  įdomiai papasa-
kojo Monika Juodeškaitė. Per laik-
raštį sužinome ir apie  kitų JAV
miestų lietuvių veiklą – ją puikiai
pristato nauji autoriai, tokie kaip
Laima Liutikienė,  Dalia Dzikas,
Irena Nakienė-Valys, Laura Ago-
fonovienė ir kt. Su malonumu
perskaičiau Rasos Sėjonaitės
straipsnį ,,Mažoji Tauros Lietuva
Amerikoje”. Jame gražiai, labai
sklandžia kalba, gražiu minčių
dėstymu, nuosekliai pristatoma
Taura Zarankaitė-Underienė. Ne-
noriu nuskriausti nepaminėjusi
kitų rašančiųjų, bet visus būtų ir

sunku suminėti. Tik rašykite ir
perduokite mums įdomias nau-
jienas. ,,Draugas” tiesiog sugeba
perprasti skaitytojų mintis ir pa-
teikti tai, kas skaitytojams įdomu.
Šiandien laikraštis tarsi prašyte
prašosi – imkite ir skaitykite
mane!

Žinoma, nemalonu, kad laik-
raštis dažnai  vėluoja, bet pašto
tarnautojų darbo trūkumų mes
neištaisysime. Apsidžiaugi, kai
randi pašto dėžutėje laikraščio
numerį, o kai ateina net keli – dar
labiau, nes galėsi juo džiaugtis
ilgėliau.

Laikraštis ,,Draugas” mums –
kaip šviesos žiburėlis kasdieny-
bėje ir jis turėtų žibėti visuose lie-
tuviškuose namuose. Remkime,
užsiprenumeruokime ir palaiky-
kime tą mūsų žiburėlį, kad jis ne-
užgestų.

Nijolė Nausėdienė
Homer Glen, IL

Tu unikalus

Aš nežinau, kaip dar 
turėčiau kviest,
Kad atsilieptum ir 
į mane prabiltum?
Kaip man prie 
tavo sielos prisiliest,
Kad tu gyvenime
savęs nebenuviltum?

Aš tik prašyt galiu, 
mylėt ir laukt
Ir tyloje 
šalia tavęs budėti.
Juk reikia kartais
visiškai nedaug... 
Ranką ištiest, 
geru žodžiu padėti.

Patyriau aš jau 
praradimo skausmą 
Ir graužatį, 
kad neatsuksiu laiko.
Juk motinos nežino
šito jausmo,
Kai kūdikį 
gimties glėby jos laiko.

Galbūt nei tėvas, 
nei mama savim
Nemoka tobulai 
vaikų mylėti.
Galbūt jie klysta,
bet visa širdim
Jie trokšta 
mylimiems vaikams padėti.

Tu tobulas 
esi iš prigimties,
Ir meilės kupina 
tava krūtinė.
Tad neliūdėk, 
o ranką man ištiesk,
Aš būsiu 
tavo draugė pirmutinė.

Apsižvalgyk, 
Juk tu toksai vienintelis!
Gal pats gali 
padėt kitam pakilti?
Tavoji šypsena 
Lyg Saulės gintaras
Kitam gyvent 
įžiebti gali viltį.

Laima Petronienė,

Lietuva

LAIŠKAISveikiname Lietuvos mamas su Motinos diena!
DŽIAUGIAMĖS ,,DRAUGO” LAIKRAŠČIU
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Lituanistinės mokyklos: 
mokytis ar patingėti?
Daugelis JAV lietuvių šeimose gimusių vaikų šeštadieniais pavydi savo ben-

draamžiams amerikiečiams. Mat šie jau gali pradėti ilsėtis nuo visą sa-
vaitę trukusių mokslų. O lietuviukai šeštadienį susikrauna knygas į

kuprinę ir keliauja į lituanistines mokyklas. Šie vaikai net pusę brangaus šešta-
dienio turi atiduoti lietuviškiems mokslams! Nieko keisto, kad daugelis moki-
nių protestuoja ir visaip bando išvengti šios, jiems atrodančios nereikalingos  prie-
volės. 

Tiesa, baigę šias lietuviškas mokyklas, ne vienas padėkoja savo tėvams, kad
neleido nutraukti mokslų lietuvių kalba, nors ir labai tą norėjosi padaryti. Pa-
pildomos kalbos mokėjimas vertinamas visame pasaulyje – tai padeda stojant
į aukštąsias mokyklas ar bandant įsidarbinti. O ką jau kalbėti apie tai, kad bai-
gęs lituanistinę mokyklą tampi dar vienu pasaulio piliečiu, galėsiančiu kalbėti,
skaityti, rašyti ir didžiuotis savo gimtąja lietuvių kalba, kuri yra viena iš seniau-
sių šiuo metu išlikusių ir vartojamų pasaulio kalbų. 

Rita ir Antanas Rašymai, 
Čikagos lituanistinės mokyklos
(ČLM) tėvų komiteto kopirmininkai: 

Rita: 
Lankiau Čikagos aukštesniąją li-

tuanistinę mokyklą. Šalia jos buvo
kėglinė. Mes, mokiniai, kartais pa-
bėgdavome iš pamokų ir eidavome ten
pažaisti kėgliais. Pamenu, kartą visa
klasė (gal 10 mokinių) išėjome iš pa-
mokų į kėglinę. Bet neilgai ten pabu-
vome – atėjo mokyklos direktorius
Juozas Masilionis ir kad riktelėjo (jis
buvo nedidelio ūgio, bet turėjo labai
stiprų balsą) ir parsivarė mus atgal į
mokyklą. Tuomet didžiausia bausmė ir
gėda būdavo mokiniui, kurį pakvies-
davo griežtam pokalbiui pas direkto-
rių. 

Dar pamenu, kaip mus, lituanis-
tinės mokyklos mokinius, vežė daly-
vauti protesto demonstracijoje, vyku-
sioje pačiame Čikagos centre. Tąsyk
lietuviai, ir ne tik jie, protestavo prieš
Simo Kudirkos grąžinimą sovietams
(Lietuvis S. Kudirka 1970 metais iš ta-
rybinio žvejybos laivo peršoko į JAV
kranto apsaugos laivą ir pasiprašė po-
litinio prieglobsčio. Tačiau tąsyk bė-
glys buvo grąžintas TSRS pareigū-
nams). 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Dar vienas iš mano mokyklinių
prisiminimų – lietuvių kalbą mums
dėstė vienas mokytojas, kuriam buvo
ne ką daugiau metų, negu mums, vy-
resniesiems mokiniams. Vėliau, jau
baigus mokyklą, su tuo mokytoju te-
kdavo susidurti bendruose vakarė-
liuose. Nors visi būdavome jauni, ly-
giaverčiai to paties vakarėlio daly-
viai, niekaip negalėdavau į jį kreiptis
vardu, tik ,,ponas mokytojau”. Nors
nuo to laiko, kai baigiau lituanistinę
mokyklą, prabėgo jau daugiau kaip 30
metų, iki šiol bendrauju su buvusiais
bendraklasiais. Beje, susitinku ir tą
savo mokytoją. Reikėtų kada nors
mūsų susitikimą surengti. Mano sūnus
dabar irgi lanko ČLM. Žinau, kad jis
mieliau nelankytų tos mokyklos, šeš-
tadienį praleistų namuose. Tačiau apie
tai negali būti nė kalbos. Jis gimė lie-
tuvių šeimoje ir turi nepamiršti, kad
yra lietuvis. 

Antanas:
Aš gimiau ir augau Toronte, lan-

kiau ir baigiau Toronto Maironio mo-
kyklą.  Tuo metu, kai aš mokiausi, mo-
kykloje mokytojavo mūsų mamos. Jos
dirbo iš idėjos. Mes tarsi turėjome pa-
gerintą vadinamąją ,,vargo mokyk-
lą”. Tik vėliau, kai mūsų, mamų mo-
kinukų karta baigė mokslus, jau grįžo
į lietuvišką mokyklą gavę pedagoginių
ir dalykinių žinių. O tuo tarpu, kai
mokė mamos, vadovėliai būdavo at -
siųsti iš Lietuvos. Bet jie nebuvo pri-

Šiandienos ,,Žaibiško pokalbio” skyrelyje kalbintus žmones kvietėme
pasidalinti labiausiai įstrigusiais prisiminimais iš dienų, praleistų litua-
nistinėse mokyklose. 

taikyti mums, anglakalbiams. Ar no-
rėjome eiti į lietuvišką mokyklą? Ne-
buvo pasirinkimo. Mama ir tėtis liepė,
tai ir eidavome. Važiuodavau į mo-
kyklą maršrutiniu autobusu. Prie sto-
telės susirinkdavo ir daugiau mokinių.
Važiuodavome ir grįždavome kartu.
Būdavo smagu, susidraugavome. Tie
žmonės iš lietuviškos mokyklos iki
šiol yra tarp mano draugų. Prisimenu,
kaip dalyvavau dailiojo skaitymo kon-
kurse. Išmokau Maironio ,,Čičinską”,
tapau antros vietos laimėtoju. Tai geri
prisiminimai. O blogų tarsi ir nėra. Na,
buvo baisu, kai mokykloje sužinojome,
kad mirė vienos mokytojos vyras. Ir tą
dieną kaip tyčia klasėje nebuvo elekt-
ros, nedegė šviesa. Pamenu, kad man
tada buvo labai baisu.

Dabar mano sūnus lanko ČLM. Jis
jau prieš kurį laiką bandė sakyti, kad
išmoko lietuviškai tiek, kiek jam rei-
kėjo, ir kad daugiau lankyti mokyklą
nėra būtina. Bet dabar tarsi suprato,
kad yra gerai mokytis lietuviškai. Na,
tarp amerikonų yra gerai mokėti lie-
tuviškai. Jeigu nori ką nors apkalbėti,
gali drąsiai tą tarpusavyje daryti. Tie-
sa, Čikagoje reikia pasisaugoti, nes čia
labai daug lietuvių.

Silvija,
šeštadieninės Lituanistinės mokyklos
buvusios mokytojos a. a. Aldonos
Šimaitienės dukra.

Mokiausi parapijinėje mokykloje,
kurioje didžioji klasės dalis buvo lie-
tuviai iš dipukų šeimų. Gyvenau ne-
toliese, todėl į mokyklą eidavau pės-
čiomis. Taip pat mokėmės ir šeštadie-
ninėje lietuviškoje mokykloje. Į šias pa-
mokas važiuodavau maršrutiniu au-
tobusu. Tuomet tai buvo įprasta. Mano
mama buvo mokytoja lietuvių mo-
kykloje, todėl aš turėjau gerai elgtis.
Kartą visa klasė pabėgo iš pamokų, o
aš ir mano geriausia draugė likome. Aš
negalėjau bėgti dėl savo mamytės. Ne-
galėjau jos liūdinti. O draugė mane pa-
laikė. Tuomet, apie 1954–1955 metus,
pamenu, mokytojai  buvo labai pasi-
šventę, geri, švelnūs mokiniams. Vie-
nas berniukas sykį į klasę atsinešė
startinį pistoletą. Tą pamatė mums dės-
tęs kunigas. Jis paklausė, ar ginklas
tikras. Išgirdęs, kad tai ne kovinis pis-
toletas, kunigas pasiūlė ginklą pa-
slėpti kišenėje. Dabar tikriausiai tam
berniukui ne taip paprastai baigtųsi
nuotykis su pistoletu. 

Istorijos egzamino metu vienas

mokinys nemokėjo papasakoti apie
Liublino uniją. Tada mokytojas užda-
vė dar vieną klausimą, kai tas mokinys
ir į jį neatsakė, tuomet jam buvo leis-
ta pasakoti apie tai, ką moka. Tas ber-
niukas buvo protingas ir apsiskaitęs,
jis labai įdomiai papasakojo savo pa-
sirinktą istorinę temą.  

Dar pamenu, kai mane kažkas pa-
vadino dipuke. Parėjusi namo mamy-
tės klausiau, ką tai reiškia. Ji atsakė,
kad esame žmonės, neturintys savo
krašto. Man tuomet buvo keista, kad
mūsų, neturinčių savo krašto, yra tiek
daug.

Mokslininkas 
dr. Gediminas Tomas Murauskas,
geografijos ir statistikos mokslų spe-
cialistas iš Omahos:

Aš lankiau ir 1973 metais baigiau
Montrealio lituanistinę mokyklą. Pra-
džioje šeštadieniais eidavau į darželio
grupę. Paskui mokyklą lankiau iki 6
klasės, dar vėliau mokiausi vyresnėse
klasėse ir lankiau lituanistinius kur-
sus. Mokėmės gramatikos, rašymo, li-
teratūros, bet ypač man patiko istorijos
ir geografijos pamokos. Aš pats dabar
esu pagal išsilavinimą geografas. Kai
mažas buvau, kartais nenorėdavau
šeštadieniais keltis ir eiti į mokyklą.
Per pamokas mes, berniukai, kartais
papokštaudavome – piešdavome vieni
kitų juokingus portretus. Tuos pieši-
nius nešiodavome ir rodydavome vai-
kams klasėje. Mat interneto tuomet ne-
buvo. Bet šiaip per pamokas neišdy-
kaudavome, netrukdydavome. Taip pat
neprotestuodavome, kad reikia eiti į lie-
tuvišką mokyklą. Mano tėvai gimė
1924–1925 metais laisvoje Lietuvoje.
Jie tikėjo, kad netrukus galėsime grįž-
ti į išlaisvintą tėvynę, todėl labai svar-
bu šeimoje išlaikyti lietuvių kalbą.
Namuose dažniausiai šnekėdavome
lietuviškai. Būdamas jau paauglys su-
pratau, kad lietuvių kalba man yra kaip
Dievo dovana, todėl aš turiu ją kaip ga-
lėdamas išlaikyti. Tą ir darau savo gy-
venime, nuolat dalyvaudamas lietu-
viškoje veikloje. 

Kalbino Virginija Petrauskienė



rastas anksčiau atliktai Juozo Nauja-
lio ,,Svajonei”. Džiugu, kad ,,Dainavos”
ansamblis išugdo ne tik solistų, bet ir
kompozitorių. Kūriniui pasibaigus
klausytojai kompozitorių Martyną
Matutį pagerbė šiltais plojimais.

Kulminacija –
„Saulėtekio Mišios”  

Koncerto, pavadinto ,,Saulėte kis”,
centre buvo jauno norvego kompozi-
toriaus Ola Gjeilo ,,Saulėtekio Mi-
šios” (Sunrise Mass), kurias atliko
,,Dainavos” ansamblis ir styginis or-
kestras, diriguojant Dariui Poli kaičiui.
Tai užburiančio grožio kūri nys. Ola
Gjeilo gimė Norvegijoje 1978 metais.
Muziką kurti pradėjo bū damas pen-
kerių metų. Muzikos mokėsi Londono
Karališkojoje mu zikos kolegijoje ir
New Yorko  Julliard muzikos mokyk-
loje. Šiuo metu gyvena Amerikoje.
Ola Gjeilo savo ,,Saulėtekio Mišias” su-
kūrė 2007 metais. Veikalo premjera
vyko Oslo mieste 2008 metais. Tad
Mozarto trumpąsias Mišias B-dur ir
Ola Gjeilo ,,Saulėtekio Mišias” skiria
apytikriai 230 metų. 

Ola Gjeilo ,,Saulėtekio Mišios”
suskirstytos į keturias dalis: ,,Spheres”
(Dangaus šviesuliai), ,,Sunrise” (Sau-
lėtekis), ,,The City” (Miestas) ir ,,Iden-
tity and the Ground” (Tapatybė ir

Daugirdas yra dainaviečiai, o Agnė
Giedraitytė ir Šarūnas Daugirdas se-
niau dainavo Dariaus Polikaičio vaikų
chore ,,Vyturys”.  Ypač gražiai skam-
bėjo ,,Benedictus”, kuriame solo partiją
atliko sopranas Agnė Giedraitytė.  

Po Mozarto Mišių – orkestro in-
tarpas. Tai ,,Dainavos” ansamblio cho-
risto ir solisto Martyno Matučio para-
šytas kūrinys styginiam orkes trui ir
fortepijonui ,,Jo akyse”. Tai lyriškas,
melodingas veikalas, kuris tuo pačiu ir
šiuolaikiškas. Jis buvo įdomus kont-
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Iš XIX amžiaus į XXI klausytojus
perkėlė kita daina – ,,Tavo vardą ra-
šau”. Dainą sukūrė buvęs dainavietis,
dabar Califor nijo je gyvenantis kom-
pozitorius Kęstutis Daugirdas. Jis pa-
naudojo Jono Striel kūno eilėraštį, ku-
riame vyrauja gamtos vaizdai. Chorui
pritarė akompaniatorė Lisa Kristina ir
styginis or kestras. Kęstučio Daugirdo
kompozicija šiuolaikiška, melodinga,
suprantama klausytojui.  

Pirmąją koncerto dalį ,,Daina vos”
ansamblis baigė Vytauto Mont vilos
daina ,,Saulė teka”. Ji sukurta pagal
Mykolo Karčiausko žodžius, bet skam-
bėjo kaip lietuvių liaudies daina, kurią
galingai pradėjo ,,Daina vos” ansamblio
vyrų choras. Daina derinosi su kon-
certo tema:  iš žiemos šalčių pamažu
prisiartiname prie saulėtekio, prie pa-
vasario, prie Pri sikėlimo.  

Krikščionims pavasaris siejasi ne
tik su gamtos prisikėlimu, bet ir su
Viešpaties Jėzaus Kristaus prisi kėlimu
iš numirusiųjų. Tą Prisikė limą ,,Dai-
navos” ansamblis paženklino dviem
muzikiniais kūriniais – dviem skir-
tingomis šv. Mišiomis. Pirmoji – tai V.

A. Mozarto ,,Missa brevis B-dur”, pa-
rašyta XVIII amžiaus antrojoje pusėje.
Mozarto trumpąsias Mišias atliko ,,Dai-
navos” ansamblis, styginis orkestras ir
keturi solistai: Agnė Giedraitytė, Dai-
na Polikaitytė, Martynas Matutis ir Ša-
rūnas Daugirdas. Trumpos Mozarto
Mišios apima visas tradiciškai gieda-
mas šv. Mišių dalis. Visi solistai dar la-
bai jauni, bet savo partijas atliko pro-
fesionaliai. Malonu, kad Martynas Ma-
tutis, Daina Polikaitytė ir Šarūnas

Himnas pavasariui ir Prisikėlimui

Dirigento Dariaus Polikaičio vedamas ,,Dainavos” ansamblis su solistais ir orkestru atlieka Mozarto ,,Missa brevis B-dur”.
Sandros Ščedrinos nuotraukos

,,Dainavos” ansamblis po sėkmingo koncerto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.

žemė). Kompo zitorius naudoja tradi-
cišką lotynišką (ir iš dalies graikišką)
šv. Mišių tekstą.  Pirmoji dalis (Dan-
gaus šviesuliai) prasideda labai švel-
niai ir tyliai. Ištęstai giedami žodžiai
,,Kyrie eleison, Christie eleison”. Po
kiek laiko smuikai pradeda griežti
stipriau, o choras įsijungia giedodamas
stipresniu balsu. Choras ir jį lydinti
smuikų muzika sudaro paslaptingą
harmoniją, kuri beveik hipnotizuoja
klausytoją ir sukuria žvaigždėto dan-
gaus atmosferą.  

Antrojoje dalyje (Saulėtekis) gie-
damas ,,Gloria” tekstas. Dažnai kom-
pozitoriai, kurdami muziką šiai šv.
Mišių daliai, pradeda garsiai, iškil-
mingai. Juk teksto žodžiai skelbia:
,,Garbė Dievui aukštybėse”. Ola Gjei-
lo daro priešingai. Antrąją dalį jis
pradeda švelnia ir liūdna melodija,
kurią groja styginis orkestras. Pama-
žu įsijungia moterų choras, kuris aukš-
tomis natomis gieda žodžius ,,Gloria in
excelsis Deo”. Prisideda ir vyrų choras.
Choristai ramiu giedojimu žemei lin-
ki taikos: ,,Et in terra pax”. Pamažu
muzika stiprėja, greitėja, ir tada stai-
ga prasiveržia džiaugsminga giesme žo-
džiais ,,laudamus te”. Giesmė išauga
balsingu crescendo, atslūgsta ir vėl
kartojasi. ,,Saulėtekio” dalies pabai goje
grįžta pradinė, melancholiška melo-

Diriguoja ,,Dainavos” meno vadovas Darius
Polikaitis. 
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Gegužės 4 d. Vilniaus miesto savivaldybėje vyko pirmasis Vilniaus mies-
to organizacinio komiteto posėdis, skirtas 2018 m. Lietuvos dainų šven-
tės organizaciniams – dalyvių atvežimo, apgyvendinimo ir maitinimo, vie-
šosios tvarkos, dalyvių saugumo – bei miesto infrastruktūros klausimams
aptarti. 

Susitikime didelis dėmesys skirtas
Dainų šventės renginių erdvių
klausimams. Daugiausia rūpes-

čių rengėjams kelia Vingio ir Kalnų
parkų būklė. Šiose erdvėse vyks di-
džiausi šventės renginiai – Dainų die-
nos koncertas ir Ansamblių vakaras,
– todėl priimti sprendimai bent dali-
nai suremontuoti Vingio parko est-
radą ir pagalbines patalpas. Dėl piniginių lėšų skyrimo estrados rekonstrukcijai
nutarta kreiptis į LR Vyriausybę.

Kalbėta apie sostinės parkų sutvarkymą, miesto puošimą šventės atri-
butika. Organizatoriai prašė šventės metu neplanuoti gatvių remonto ar kitų
didelių darbų centrinėje miesto dalyje, derinti mokyklų renovavimo planus,
parengti viešosios tvarkos, policijos, priešgaisrinės apsaugos tarnybų bei me-
dikų budėjimą repeticijų ir koncertų metu. Taip pat tartasi dėl nemokamo
Dainų šventės dalyvių vežimo viešuoju transportu Vilniaus mieste.

Pasitarime dalyvavo organizacinio komiteto pirmininkas, mero pava-
duotojas Valdas Benkunskas, mero patarėja Ieva Pakarklytė, Vilniaus mies-
to savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius Alg-
minas Pakalniškis, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios
tvarkos valdybos l. e. p. viršininkas Dainius Daukantas, Vilniaus apskrities prie-
šgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Rimantas Steponavičius, VšĮ „GO
Vilnius” Rinkodaros skyriaus vadovė Inga Romanovskienė, VšĮ „Vilniaus
miesto parkai” direktorius Laisvūnas Būdėnas, įmonės „Susisiekimo paslau-
gos” Viešojo transporto organizacinio skyriaus vadovė Jūratė Venckauskai-
tė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Dainų šventės direktorius Saulius
Liausa, šventės koordinatorė Inga Kriščiūnienė, savivaldybės atstovai.

2018 m. birželio 30–liepos 6 d. Vilniuje vyksianti jau dvidešimtoji Dainų
šventė „Vardan tos...” skiriama Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti. 

2018 m. šventė – vienas iš didingiausių valstybės atkūrimo šimtmečio
minėjimo renginių, suvienysiančių apie 40 000 dalyvių iš Lietuvos ir lietuvius
iš viso pasaulio. Žiūrovų lauks net septynios muzikos, dainų, šokių ir nepa-
mirštamų įspūdžių kupinos dienos: vyks kanklių ir vokalinių ansamblių kon-
certai, liaudies meno paroda, dainų ir šokių ansamblių, pučiamųjų instrumentų
orkestrų ir kiti pasirodymai, bus galima išgirsti lietuvių folkloro ansamblių mu-
zikavimą, tarmišką kalbą ir dainas, išbandyti senuosius lietuvių menus.
Šventės kulminacija – liepos 6-ąją vyksianti Dainų diena, jos pabaigoje ke-
liolikos tūkstančių atlikėjų choras giedos „Tautišką giesmę”. 

Daugiau informacijos:
Inga Kriščiūnienė, tel. 8 678 18 934
LNKC Kultūros informacijos poskyris

Eglė Ladigienė, tel. (8 5) 261 4763

Lietuvos nacionalinio kultūros centro info

Solistė Agnė Giedraitytė atlieka dainą
,,Kai tu šalia” (You raise me up).  

dija, ir giesmė užbaigiama chorui ke-
lis kartus labai tykiai giedant ,,Amen”.  

Trečiojoje dalyje (Miestas) gie da-
ma šv. Mišių ,,Credo” dalis. Šią dalį pra-
deda styginis orkestras, grodamas grei-
tai, ritmiškai. Vyrų choras pirmas gie-
da ,,Credo in unum Deum”, o prie jų
prisijungia moterų balsai. Tačiau ir šio-
je dalyje kompozitorius įveda netikė-
tumų.  Moterų choras švelniai gieda
Kristaus gimimo žodžius (,,et incar-
natus est”), o Kristaus nukryžiavimo
žodžius pabrėžia stiprūs smuikų garsų
akordai, bet Kristaus prisikėlimą iš nu-
mirusių (,,et resurrexit”), kurį kiti
kompozitoriai vaizduoja iškilmingai ir
džiaugsmingai, kompozitorius Gjeilo
perteikia labai tyliai. Muzika pamažu
stiprėja, kol prieinama prie įžengimo
į Dangų žodžių (,,et ascendit”). Vėl
grįžtama prie pradinės ritmiškos mu-
zikos, o trečioji dalis baigiama stipriai
kartojamu žodžiu ,,Amen”.      

Ketvirtojoje dalyje (Tapatybė ir
žemė) kompozitorius sujungia dvi šv.
Mišių dalis – ,,Sanctus” ir ,,Agnus
Dei”. Pradžioje jis naudoja tą pačią ty-
lią, paslaptingą melodiją, kuri buvo gie-
dama pirmojoje (Dangaus šviesuliai)
dalyje. Tačiau vietoje žodžio ,,Kyrie”
moterų choras gieda ,,Sanctus”. Pri-
taria solo smuikas, kuriuo griežia kon-
cermeisterė Linda Veleckytė. Pamažu,
vos pastebimai, pereinama į džiaugs-
mingą viso choro giedojimą žodžiais
,,pleni sunt caeli et terra gloria tua”. Ta
pati melodija kartojama du kartus,
kiekvieną kartą aukštesniu tonu. Tre-
čiuoju kartojimu pereinama į ,,Agnus
Dei” tekstą. Muzika išsiskleidžia kaip
gėlė, ir choras turi progos giedoti iš vi-
sos širdies. Tačiau ketvirtos dalies pa-
baiga vėl grįžta į švelnumą, kada cho-
ristai Dievo avinėlio prašo pasigailė-
jimo ir ramybės: ,,dona nobis pacem”.
Iš dangaus skliautų Ola Gjeilo muzika
nusileidžia į žemę, kuriai ji maldauja
taikos, ramybės. 

Kai kada ypatingam koncertui pa-
sibaigus klausytojai ploja atsistoda-
mi. Šio ,,Dainavos” ansamblio kon-
certo klausytojai plojo atsistoję dar
koncertui nepasibaigus, po kompozi-
toriaus Ola Gjeilo ,,Saulėtekio Mi šių”.
,,Dainavos” ansamblis ir jo dirigentas
Darius Polikaitis nusipelnė šių šiltų
plojimų, atskleisdami Čika gos ir apy-
linkių lietuviams reto grožio Ola Gjei-
lo chorinį veikalą.  Norintieji kūrinį vėl
išgirsti gali pasiklausyti įrašų inter-
nete, ,,You Tube” svetainėje. Ten yra
keli ,,Sau lėtekio mišių” (Sunrise Mass)

Keturi Mozarto Mišių solistai:  Agnė Giedraitytė, Daina Polikaitytė, Šarūnas Daugirdas
ir Martynas Matutis su dirigentu Dariumi Polikaičiu.  

įrašai, tarp jų – ir Vilniaus ,,Bel Canto”,
,,Pro musica” bei ,,Gaudeamus” chorų.  

,,Dainavos” ansamblio koncertas
baigėsi linksmesne gaida. Solistė Agnė
Giedraitytė padainavo dainininko Josh
Groban išpopuliarintą dainą ,,You rai-
se me up”. Solistė dainavo lietuviškai,
jai pritarė styginis orkestras ir ,,Dai-
navos” ansamblio choras. Muziką or-
kestrui ir chorui pritaikė Darius Poli-
kaitis. Populiari daina tiko bažnyti-
niam koncertui, nes jos žodžius galima
suprasti ir religine prasme: daina tai-
pogi pabrėžė Prisikėlimą. 

Koncerto pabaigoje ,,Dainavos”
ansamblis atliko Vaclovo Augustino kū-
rinį ,,Tėvynei giedu naują giesmę”.
Šią giesmę Augustinas sukūrė 2016
metų Lietuvos moksleivių dainų šven-
tei. Jame kompozitorius panaudojo
Šv. Rašto Psalmių žodžius, kur prana-
šas ragina Šventosios že mės žmones ne-
pamiršti savo tėvynės. Tuos žodžius
kompozitorius pritaiko ir mums, lie-
tuviams, ragindamas nepamiršti tė-
vynės Lietuvos. Daina suderina tauti-
nį ir religinį elementą ir todėl taipogi
tiko bažnytiniam koncertui. Vaclovas
Augustinas savo kūrinyje panaudojo ži-
nomas melodijas, tarp jų – Bacho ,,Mi-
šių h-moll” džiaugsmingą ,,Et resur-
rexit” dalį.  Šia pakilia giesme ,,Daina -
vos” ansamblis baigė savo ,,Saulėtekio”
koncertą.  

Svarstyti pasirengimo 2018 metų 
Lietuvos dainų šventei darbai

Remkime Draugo fondą
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

DR. TOMAS P. GIRNIUS

Balandžio 22–23 dienomis Bostono ateiti-
ninkai ir lietuvių bendruomenė susilaukė ne-
eilinio svečio – dr. Vaidoto Vaičaičio. Dr. Vaičaitis – teisi-
ninkas. Jis yra Ateitininkų federacijos vadas ir Vilniaus uni-
versiteto Teisės fakulteto docentas. Šių metų pavasario se-
mestrą yra apdovanotas a. a. Dr. Juozo Kazicko vardine sti-
pendija ir stažuoja Yale universitete, New Haven, Con-
necticut, kaip vizituojantis mokslininkas. Vaidoto specia-
lybė – konstitucinė teisė.  Būdamas Lietuvos Respublikos
Konstitucijos specialistas jis pasinaudojo proga praplėsti
akiračius ir giliau susipažinti su JAV bei kitų šalių konsti-
tucijomis.  

Nors svečio viešnagė nebuvo ilga – nuo šešta-
dienio popietės iki sekmadienio vakaro – ma-
nau, kad jis sutiks, jog programa buvo įvai-

ri. Šeštadienį pavakarieniauti ir pabendrauti į savo
namus Vaidotą ir Bostono ateitininkus priėmė Dan-
guolė ir Almis Kuolai. (Nors ne visai į temą, vis tiek
paminėsiu, kad tai Vaidoto priėmimas, bet kartu
mūsų atsisveikinimas su Danguole ir Almiu, kurie
tuoj kelsis į Californiją. Aštuonerius ar devynerius
metus jie savo namuose rengė šešis priėmimus
prieš Kalėdas ir dar šešis – prieš Velykas, – tai „Kel-
kis Kristuje” dvasinio atsinaujinimo būrelio susi-
rinkimai, jau nekalbant apie daugybę kitokių va-
karėlių. Pasiilgsime.)  

Konstitucinės kalbos

Atvelykio sekmadienio Mišiose dalyvavome Bos-
tono Švento Petro lietuvių bažnyčioje, o po Mišių baž-
nyčios salėje Vaidotas vedė dviejų dalių susitikimą.
Pirmoji dalis – pranešimas „1992 m. Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 25-mečio jubiliejų pasitin-
kant”. Jeigu kalbama apie Konstituciją, tai 25 metų
jubiliejus turi išskirtinę reikšmę. Dar 1791 m. Len-
kijos-Lietuvos Konstitucijoje buvo numatyta, kad
Konstituciją reikia „peržiūrėti ir pataisyti kas 25 me-
tus”, kitaip sakant, tai turėtų daryti kiekviena nau-
ja karta. Anot prelegento, dabartinė Lietuvos Res-

publikos Konstitucija neatsirado tuštumoje nei
prieš dvidešimt penkerius metus buvusios tarptau-
tinės padėties prasme, nei ilgametės priešistorijos
prasme. Žlugus Tarybų Sąjungai, apytikriai tuo pa-
čiu metu, buvo priimta apie „dvidešimt naujų rašy-
tinių konstitucijų”. O tolimesnėje praeityje galima
įžvelgti kritines datas, susietas su Konstitucijos
vystymusi (1387–1566–1797–1922–1992), ir atitinkamai
jas priskirti prie Viduramžių, Renesanso, Apšvietos
ar Modernizmo epochų. Dabartinės Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos atramos taškai yra šie: teisinė
valstybė, demokratija ir žmogaus teisės. Dr. Vaičai-
tis pranešimą baigė pastebėdamas, kad jau 2004 m.
buvo priimta esminė Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos pataisa – aktas „Dėl Lietuvos Respublikos na-
rystės Europos Sąjungoje”. Dabar tenka derinti
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisines
interpretacijas prie Europos Sąjungos.

„Teologija prie alaus” 

Po Vaidoto pranešimo apie Konstituciją iš kar-
to pradėjome antrąją formaliąją programos dalį: ypa-
tingą susirinkimą „Teologija prie alaus” („Theolo-
gy on Tap”), – tokius susirinkimus jau keleri metai
ruošia Simona Minns. Skirtingai nuo daugelio
„Theology on Tap” susirinkimų, šis įvyko ne Bostono
lietuvių klube, bet parapijos salėje; kviečiami buvo
ne tik jaunimas, visi; veikė „sausas įstatymas”.
(Beje, šią vasarą Bostonui teks atsisveikinti ir su Si-
mona bei jos vyru Dorsey, kurie, kaip ir anksčiau mi-
nėti Danguolė ir Almis, kelsis į Californiją. Kali-
fornijai didelis laimikis, o mums skaudi netektis.) 

Nenuilstantis Vaidotas birželį vyksiančios ar-
kivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos pro-
ga pristatė Matulionio gyvenimą ir ilgalaikius iš-
bandymus SSRS. Vaidotas pasakojo apie Matulionio
studijas Dvasinėje Peterburgo Katalikų akademijo-
je, 1914–1923 m. bažnyčios statymą Švč. Jėzaus Šir-
dies parapijai Rusijoje ir vėliau – trejų metų kalėji-
mą dėl atsisakymo valdžiai atiduoti brangius baž-
nytinius reikmenis. Vėliau, 1930 m., Matulionis
bolševikų buvo nuteistas kalėti dar 10 metų griežtojo
režimo Solovkų lageryje. Vaidotas minėjo, kaip tarp
kalėjimų Matulionis gynė Bažnyčios ir tikinčiųjų tei-
ses, aktyviai dalyvavo pasipriešinimo SSRS okupa-
ciniam režimui veikloje, raštu protestavo prieš ku-
nigų areštus, reikalavo dėstyti tikybą mokyklose,
buvo griežtas kunigų drausmės klausimais.

Vėliau Matulionio laukė metai kalėjimo Vil-
niaus KGB rūmų rūsiuose, po kurių – dar septyne-
ri Maskvos kalėjime ir turto konfiskavimas. Visą gy-
venimą balansavęs tarp kalėjimo, kančios ir slapta
vykdomos bažnytinės veiklos, Teofilius Matulionis
šią vasarą sulauks beatifikacijos.

Šventasis Tėvas Pranciškus yra paskyręs arki-
vyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skel-
bimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks 2017 m. bir-

želio 25 d. Vilniuje.  Apeigoms vadovauti popiežius
Pranciškus siunčia Šventųjų skelbimo kongregaci-
jos prefektą kardinolą Angelo Amato, SDB. Tai iš-
skirtinis istorinis įvykis, nes skelbimo palaimintuoju
apeigos Lietuvoje vyks pirmą kartą.

Pasibaigus pokalbiui apie arkivyskupą Teofilių
Matulionį dalyvių gretos praretėjo, bet vis dėlto keli
ryžomės Vaidotą nuvesti į Bostono meno muziejų
(„Boston Museum of  Fine Arts”).  Per pusantros va-
landos visus muziejaus eksponatus apžiūrėti neį-
manoma, bet vis tiek Vaidotas nemažai pamatė, ir at-
ro do, kad labai norėtų  sugrįžti dar kartą. Bostono
ateitininkai mielai jį priims.

Prieš palydėdami Vaidotą į traukinio stotį, iš-
pildėme jo prašymą – palydėjome jį nors greitosio-
mis aplankyti Bostono Šventojo Kryžiaus katedrą. At-
sisveikinome supratę, kad draugams lemta vėl susi -
tikti.

AF pirm.
Vaidotas
Vaičaitis
Bostone

Dalis Bostono ateitininkų su svečiu dr. Vaidotu Vaičaičiu. Sėdi (iš k.): Simona Minns, Ramūnas Girnius,  Vaidotas Vaičaitis,  Tomas Gir -
nius. Stovi: Daiva Navickienė, Lionė Kazlauskienė,  Mirga Girniuvienė ir Rima Girniuvienė.                                Andriaus Kazlausko nuotr.

MAS stovyklai reikia vadovų ir
štabo narių – darbininkų!
Moksleivių Ateitininkų stovykla vyks 2017 m. liepos
7–15 d. Dainavoje. Kviečiame no rinčius dirbti stovyk-
los vadovu arba stovykloje darbininku užpildyti prašy-
mo anketą iki gegužės 8 d. (Norintys dirbti turi būti
baigę du universiteto kursus). Kviečiame prisidėti savo
talentais ir entuziazmu!

Anketa norintiems vadovauti: goo.gl/QAuKej
Anketa norintiems stovykloje dirbti: goo.gl/mRAihN

MAS 2017 ruošos komitetas
Viktutė Tijūnėlienė, Andrytė Siliūnaitė,

Šarūnas Daugirdas

DAINAVOJE

Sendraugių-2 stovykla – birželio 25 – liepos 1 d.  
Į stovyklą kviečiami sendraugiai ateitininkai ir jiems prijau-
čiantys – pavieniai ar su šeimomis. Registruokites rašyda-
mi sendraugiai2@gmail.com. 

Moksleivių ateitininkų stovykla – liepos 7–15 d. 
Stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems moksleiviams,
kurie yra baigę 8-tą skyrių ir dar nepradėję universiteto
studijų. Registracija jau prasidėjo. Informacija apie stovyk-
lą rasite: http://www.mesmas.org/vasaros-stovykla-2017-
m-dainavoje/

Jaunųjų ateitininkų stovykla – liepos 15–23 d. Dainavoje
Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbančiam jaunimui nuo 9
iki 14 metų. Vietų nebėra, bet galima rašytis į laukiančiųjų są-
rašą.  Informacija: Jas@ateitis.org

Sendraugių 1 stovykla – liepos 23–30 d. 
Kviečiamos šeimos su vaikais ir pavieniai asmenys. Vietų ne-
bėra, bet galima atvykti dienos metu, klausytis paskaitų.

Ateitininkų Studijų savaitgalis – rugsėjo 1–4 d. 
Š. Amerikos ateitininkų valdyba pasiryžo atgaivinti ateitininkų
studijų dienas JAV Darbo dienos savaitgalį. Planuokite da-
lyvauti. Kviečiami sendraugiai ir studentai bei jaunimas su tė-
vais. Programa bus pranešta netrukus.

KENNEbuNKpORT, MAINE 
Sendraugių poilsio savaitė – rugpjūčio 5–11 d.
Lietuvių Tėvų pranciškonų vasarvietėje, Kennebunkporte, Mai-
ne. Kviečiamos šeimos ir pavieniai ateitininkai bei jiems pri-
jaučiantys. Savaitės programos reikalais kreiptis į Moniką Sa-
balienę: Vygantaite.sabaliene@gmail.com. Užsisakyti kam-
barius vasarvietėje adresu: info@franciscanguesthouse.com
arba skambinant tel. 207-967-4865.

Vasaros stovyklos 



bėgimo takų, danga buvo visai kita –
šlakas. Starte išsikasdavome duobutes
su kastuvėliais, be starto kaladėlių, –
pasakojo dvi kadencijas Lietuvai va-
dovavęs V. Adamkus. – Tame pačiame
Kauno stadione, jaunas pradedantis
sportininkas, bėgau po 11,3 sek. Leng-
vosios atletikos federacijos prezidentas
Eimantas Skrabulis, taip pat buvęs
sprinteris, yra pasakęs, kad atsižvel-
giant į sąlygas, rezultatus, kuriuos pa-
siekiau šlaku bėgdamas, dabar lengvai
bėgčiau per 10,5 sek.”

Papildai, treniruočių stovyklos,
sportbačiai, sportinė apranga – šie
sportavimą palengvinantys dalykai
prieš 70 metų neegzistavo. Maža to,
sportuoti trukdė maisto stygius, o V.
Adamkus neturėjo ir trenerio.

„Buvome ant bado ribos, be jokių
trenerių. Lengvojoje atletikoje aš esu
savamokslis – tiek šuoliuose į tolį,
aukštį, tiek bėgimuose. Atvirai pasa-
kius, gyvenau pusbadžiu. Išeivijos sto-
vyklose maisto buvo vos vos, o ir jis ne-
buvo maistingas, tad negalėjai galvoti
apie tinkamą pasiruošimą, – prisiminė
V. Adamkus. – Normaliomis sąlygo-
mis – su treneriu ir pasikeitusia tech-
nika – mano laikas būtų kitoks, bet tai
yra tik neišsipildžiusi svajonė”.

Sportuojant Prezidentui, apie
draudžiamus preparatus nebuvo žino-
ma, nors, tikėtina, sukčiaujančių leng-
vaatlečių būta ir tada.

„Tuo metu apie dopingą absoliu-
čiai niekas nekalbėjo ir vargu, ar ži-
nojome. Dopingą pirmą kartą išgirdau
po Londono olimpinių žaidynių. Gir-
dėjau, kad buvusi Sovietų Sąjungos ko-
manda jau naujojo jį. Tiek Sovietų Są-
jungos, tiek rytinės Vokietijos sporti-
ninkai, ypatingai plaukikai, savo re-
zultatus galėjo pasiekti todėl, kadangi
naudojo dopingą”, – teigė V. Adam-
kus.

Nuo lengvosios atletikos aktualijų
per septynis dešimtmečius V. Adamkus
nenutolo, kol leido sveikata, tol spor-
tavo, aplankė įspūdingą skaičių var-
žybų, tautiečių startus sekė ne tik per
televizorių, bet ir gyvai.
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Vietoje įprastų sprinto starto ka-
ladėlių – iškasta duobė, vietoje
guminės stadiono dangos – šla-

kas. Tvirtai sudėtas tamsiaplaukis jau-
nuolis, nepaisant dabartiniams spor-
tininkams sunkiai įsivaizduojamų są-
lygų, stadiono taku skrieja tarsi žaibas.
Po finišo protokole užrašomi tokie žo-
džiai: Voldemaras Adamkavičius, 100
m – 10,8 sek.

„Aš gyvenu lengvąja atletika”, –
praėjus daugiau nei 70 metų išsprūsta
iš Lietuvos prezidento Valdo Adam-
kaus lūpų. Būtent jis penktajame pra-
ėjusio amžiaus dešimtmetyje turėjo
teisę vadintis greičiausiu lietuviu pa-
saulyje.

1946 metų rugsėjo 20 dieną Vokie-
tijos mieste Augsburge vykusiose Pa-
baltijo varžybose, kuriose rungėsi karo
metu gimtines palikę Lietuvos, Latvi-
jos ir Estijos sportininkai, V. Adamkus,
tuomet dar V. Adamkavičius, 100 m
įveikė per 11,0 sek. ir pirmą kartą įsi-
rašė savo pavardę į neoficialią Lietuvos
rekordų knygą. Vėliau būsimam šalies
vadovui pavyko pasiekti dar įspūdin-
gesnių rezultatų – į tolį V. Adamkus nu-
šoko 7,24 m, o 100 m nubėgo per 10,8 sek.

„10,8 sek. yra mano asmeninis ge-
riausias rezultatas. Mano supratimu,
būtų labai netikslu sakyti, kad tai yra
Lietuvos rekordas. Vokietijoje būdamas
pabėgėlių stovykloje, sporto šakų var-
žybose dalyvavau niekuo nesurištas su
to meto Lietuvos struktūra, kadangi ne-
priklausiau lietuvių sporto klubui.
Matau tą skirtumą suprasdamas visą
Lietuvos sporto istoriją ir kaip sporti-
ninkas”, – kalbėjo V. Adamkus.

Vis dėlto Prezidentas pripažįsta,
kad tuo metu buvo greičiausias tarp lie-
tuvių.

„Buvau greičiausias Lietuvos žmo-
gus, to nepaneigsi, bent išeivijoje tai
tikrai. Atvirai pasakius, per visą spor-
tinį laikotarpį, kurį praleidau lengvo-
joje atletikoje, buvau nenugalėtas, – pri-
siminė V. Adamkus. – O šuoliuose į tolį
toliau peršoko Algimantas Kernius.
Aš 7,24 m, o jis – 7,27 m. Nenoriu, kad
būtų nenusipratimas, nes negaliu pri-
pažinti, jog tai yra Lietuvos rekordai”.

Kaip ir kiekvienas sportininkas V.
Adamkus turėjo svajonę varžytis olim-
pinėse žaidynėse. 1944 m.  turėjusios
vykti žaidynės dėl Antrojo pasaulinio
karo buvo atšauktos, tačiau viltis da-
lyvauti 1948 m. Londono olimpinėse
žaidynėse ruseno. V. Adamkus, būda-
mas vienas iš išeivijos sporto organi-
zacijos vadovų, derėtis dėl galimybės
Lietuvos sportininkams varžytis svar-
biausiame sporto renginyje netgi vyko
į Tarptautinio olimpinio komiteto
(IOC) būstinę Šveicarijoje.

„Buvo sudaryta delegacija, nuva-
žiavome į olimpinį komitetą Ženevoje
ir tuo pagrindu, kad Lietuva buvo ypa-
tingai stipri krepšinyje, kovojome dėl
tam tikrų moralinių teisių, – pasakojo
V. Adamkus. – Prasidėjo kelias, pirmoji
po karo olimpiada vyko Londone, ta-
čiau olimpiniame komitete Ženevoje
man buvo atsakyta, kad Lietuvos, kaip
valstybės, žemėlapyje nėra, yra Sovie-
tų Sąjunga. Taip klausimas buvo už-
baigtas. Svajonė buvo užbraukta, o
mums durys užtrenktos”.

V. Adamkaus pasiekimai įspūdį
darytų ir šiomis dienomis. 100 metrų
bėgdamas per 10,8 sek. sportininkas ga-
lėtų kovoti dėl apdovanojimo šalies
čempionate.

„Sunku pasakyti, kurioje vietoje
būčiau dabar. Kada aš augau, nebuvo

Prezidentas apie lengvaatlečio karjerą
V. Adamkus: buvau greičiausias Lietuvos žmogus

Lietuviškumo atspindžiai kostiume ir žodyje
Kadangi 2017 metus LR Seimas paskelbė Tautinio kostiumo metais, Lietu-
vių mokyklos Vašingtone bendruo menė  nori  prisidėti prie tautinio kostiumo
populiarinimo ir įprasminimo tradicinėse lietuvių šventėse, prie istorinio ir
kultūrinio savitumo išsaugojimo, kuris yra svarbus sėkmingam pilietiškos
asmenybės formavimui. Ta proga gegužės 13 d., šeštadienį, Lietuvių  mo-
kyklos Vašingtone patalpose vyks kūrybinės dirbtuvės ,,Mano tautinis kos-
tiumas”, o gegužės 14 d., sekmadienį, LR ambasadoje – paskaita-diskusi-
ja ,,Lietuvių tautinis kostiumas tada ir dabar” bei kolekcijos ,,New Seasons”
pristatymas.

Gegužės 13 dienos darbotvarkė (Lietuvių mokykloje Vašingtone):
*  9–9:45 val. r. – trumpas pristatymas ir filmo ,,Lietuvių tautinis kos-
tiumas” peržiūra;
*  9:45–10:30 val. r. – I kūrybinės dirbtuvės: ,,Mano tautinis kostiumas”;
* 10:30–11 val. r. – priešpiečių  pertrauka;
* 11–12 val. p. p. – II kūrybinės dirbtuvės: ,,Mano istorija pagal 

pasaką ‘Eglę žalčių karalienę’’’;
* 12–1 val. p. p. – eskizų, apyrankių ir tautinių  kostiumų pristatymas.

Gegužės 14 d. darbotvarkė (LR ambasadoje):

* 12–12:45 val. p. p. – paskaita ,,Lietuvių tautinis kostiumas tada ir da-
bar”;
* 12:45–1:15 val. p. p. – kavos pertrauka;
* 1:15–2 val. p. p. – kolekcijos ,,New Seasons” pristatymas;
* 2–2:30 val. – diskusija.

Kviečia projekto  rengėjai – Lietuvių  mokykla Vašingtone.
Pasiteirauti  tel. 202-679-2800 arba el. paštu: post@lithuanianschool.org

„Džiaugiuosi padaryta pažanga,
moksliniu požiūriu sportininkų pa-
rengime, sąlygų treniruotis sudary-
mu. Nepalyginami dalykai, kas buvo
apie 1940–1950 metus ir dabar – tarsi
dangus ir žemė”, – šyptelėjo Preziden-
tas.

Didelį džiaugsmą V. Adamkui su-
kėlė Airinė Palšytė ir jos pergalė Eu-
ropos uždarų patalpų čempionate.

„Ar žiūrėjau A. Palšytės šuolius
Belgrade? Kalbos nėra! Stebėjau kiek-

vieną jos šuolį su jauduliu, bijojau, kad
tik jai pavyktų tą padaryti. Be galo
džiaugiuosi. Galvoju, kad olimpinėse
žaidynėse ji dar mus nudžiugins, galbūt
dar geresniu rezultatu bei olimpiniu
medaliu”, – prognozavo V. Adamkus.

Su nekantrumu V. Adamkus lau-
kia ir pasaulio čempionato, vyksiančio
Londone – mieste, kuriame galėjo iš-
sipildyti jo paties olimpinė lengvaat-
lečio svajonė.                                    

ELTA

Valdo  Adamkaus startas ir apdovanojimai, pelnyti Pavergtųjų tautų olimpiadoje, Niurn-
berge, 1948 m.                                                                   Iš kn. ,,Valdas Adamkus – sporto žmogus”
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

D. Trump ir M. Abbas nusiteikę optimistiškai 
Lietuvoje lankosi Belgijos Karalius Phillipe

Vilnius (ELTA) – Gegužės 4 dieną
Lietuvoje lankėsi Belgų Karalius Phil-
lippe, kuris susitiko su LR prezidente
Dalia Grybauskaite ir aplankė Ruklo-
je dislokuotus belgų karius iš NATO
daugianacionalinio bataliono.

Su Lietuvos vadove Karalius Phil-
lippe aptarė dvišalius Vilniaus ir Briu-
selio santykius, Šiaurės ir Baltijos
valstybių bendradarbiavimą su Beni-
liukso šalimis.

Šiuo metu Lietuvoje dislokuota
Belgijos logistinės paramos kuopa su
100 karių, ginkluote ir technika. Ji pa-
dėjo užtikrinti, kad Vokietijos ir Olan-
dijos kariai ir sunkioji karinė techni-
ka sklandžiai atvyktų į Lietuvą.

Belgijos Karalystėje karalius lai-
komas simboline figūra, simbolizuo-
jančia šalies vienybę, monarchas taip
pat yra vyriausiasis šalies karinių pa-
jėgų vadas ir turi simbolines galias for-
muojant Belgijos vyriausybę bei pasi-
rašant parlamento išleistus teisės aktus. 

Prezidentė pabrėžė, kad viso Al-
janso saugumas prasideda Baltijos
valstybėse. Intensyvi ir koncentruota
militarizacija rytiniame NATO pasie-
nyje, prieš Vakarus nukreiptos puola-
mojo pobūdžio pratybos „Zapad 2017”,
Kaliningrade dislokuotos vidutinio
nuotolio raketos, Rusijos mėginimai ki-
bernetinėmis ir informacinėmis ata-ko-
mis daryti įtaką rinkimų rezultatams
Vakarų Europos valstybėse – didžiulė
grėsmė visos Europos žmonėms.

Šalies vadovės teigimu, tiek Lie-
tuva, tiek Belgija supranta, jog iš Rytų
kyla pagrindinė grėsmė žemyno sau-
gumui. Todėl Europa bus tiek saugi,
kiek bus saugios Baltijos valstybės. O
tam būtina įgyvendinti realiais kari-
niais pajėgumais pagrįstas atgrasymo
priemones.

Pasak Prezidentės, Belgijos ir kitų
šešių NATO valstybių karių buvimas
Lietuvoje siunčia stiprią atgrasymo ži-
nią, jog Aljansas yra pasirengęs at-
remti bet kokią grėsmę Baltijos ša-
lių saugumui.

Valstybių vadovai taip pat aptarė
dvišalius santykius, bendradarbiavimą
verslo, ekonomikos, mokslinių tyri-
mų ir studijų mainų srityse. Kalbėta
apie stiprėjančius Šiaurės ir Baltijos
ryšius su Beniliukso valstybėmis.

Vilnius (URM info) – Lietuvos už-
sienio reikalų viceministras Darius
Skusevičius įteikė atsakomąją notą
Baltarusijos ambasadoriui Lietuvoje
Aleksandrui Korolui dėl 2017 m. ba-
landžio 19 dieną lengvojo lėktuvo P46T,
registracijos nr. N600 EU, įskridimo į
Baltarusijos oro erdvę. 

Lietuvos notoje pažymima, kad
šis lengvasis lėktuvas viso skrydžio
metu buvo valdomoje oro erdvėje, buvo
bendrai kontroliuojamas Lietuvos Res-
publikos ir Baltarusijos Respublikos at-
sakingų civilinės aviacijos ir karinių

oro pajėgų tarnybų ir skubiai sugrą-
žintas į LR oro erdvę. Dėl minėto sie-
nos oro erdvėje pažeidimo fakto Lie-
tuvos Respublikos kompetentingos ins-
titucijos pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Susitikimo metu viceministras iš-
kėlė Astravo atominės elektrinės klau-
simą. D. Skusevičius pažymėjo, kad
Lietuvos keliami klausimai dėl Ast-
ravo AE saugos ir galimo neigiamo po-
veikio Lietuvos aplinkai ir gyvento-
jams iki šiol lieka neatsakyti.

Susitikimo metu buvo aptarti ir
kiti dvišalės darbotvarkės klausimai.

Lietuva įteikė Baltarusijai atsakomąją notą 

M. Gorbačiovas neliudys Sausio 13-osios byloje 
Vilnius/Maskva (BNS) – Vilniaus

apygardos teismas gavo pranešimą iš
Lietuvos Respublikos teisingumo mi-
nisterijos, kad Rusijos Federacijos tei-
singumo ministerija atsisako teikti
teisinę pagalbą dėl dokumentų įteiki-
mo M. S. Gorbačiovui.

Maskva atsisakymą motyvuoja
Lietuvos ir Rusijos sutarties dėl teisi-
nės pagalbos nuostata, kad teisinė pa-
galba neteikiama, jeigu tai gali pa-
kenkti šalies suverenitetui, saugumui
arba prieštarauja pagrindiniams jos
įstatymų principams.

Teisinės pagalbos prašymas Ru-
sijos teisingumo ministerijai buvo iš-

siųstas pernai lapkritį, Vilniaus apy-
gardos teismui nusprendus apklausti
M. Gorbačiovą kaip specialųjį liudy-
toją. Šis statusas asmeniui suteikia-
mas, kai jis apklausiamas apie savo
veiksmus, bet pagrindo įtarimams pa-
reikšti nepakanka.

Buvęs Sovietų Sąjungos lyde-
ris anksčiau yra neigęs, kad davė įsa-
kymą šaudyti Vilniuje.

1991 metų sausio 13-osios naktį dėl
sovietų karių vykdytų veiksmų prie
Spaudos rūmų, Televizijos bokšto bei
Lietuvos radijo ir televizijos pastato
nužudyta 14 civilių. Šimtai žmonių
buvo sužeisti.

Nauji Lietuvos garbės konsulatai Italijoje
Vilnius/Roma (URM info) – Ita-

lijoje darbą pradeda trys nauji Lietu-
vos Respublikos garbės konsulai, ku-
rie atstovaus Lietuvos politiniams,
ekonominiams, kultūriniams intere-
sams ir teiks konsulinę pagalbą Lie-
tuvos piliečiams Veneto, Lombardi-
jos, Apulijos ir Bazilikatos regionuose.

Taigi, po ketverių metų pertrau-
kos veiklą vėl atnaujina Lietuvos gar-

bės konsulatas Milane.
Garbės konsulu Veneto regione

skiriamas Alberto Franceschi. Garbės
konsulatas steigiamas Padujos mieste.

Italijos pietuose, Apulijos ir Bazi-
likatos regionuose, darbą pradės nau-
jai įsteigtas Lietuvos garbės konsula-
tas Taranto mieste. 

Šiuo metu Italijoje veikia aštuoni
Lietuvos garbės konsulatai.

Washingtonas (ELTA) – JAV pre-
zidentas Donald Trump ir palestiniečių
vadovas Mahmoud Abbas per pirmąjį
savo susitikimą Washingtone gegužės
3 dieną buvo nusiteikę optimistiškai,
kad Artimųjų Rytų konfliktą pavyks
sureguliuoti. „Mes norime taikos tarp
Izraelio ir palestiniečių. Mums tai pa-

vyks”, – pabrėžė D. Trump per pokal-
bį Baltuosiuose rūmuose.

M. Abbas sakė, jog tikisi istorinio
taikos susitarimo per D. Trump prezi-
dentavimą. Prieš pustrečio mėnesio
JAV prezidentas Washingtone priėmė
ir Izraelio premjerą Benyamin Neta-
nyahu.

Sočis (Alfa.lt) – Rusijos preziden-
tas Vladimiras Putinas teigia, kad jo ša-
lies santykiai su Turkija normalizavosi
ir vėl yra tokie, kokie buvo seniau.
„Mes užtikrintai galime pasakyti, kad
(santykių) atkūrimo etapas baigėsi”, –
pareiškė jis Rusijos Sočio kurorte su-
sitikęs su Turkijos vadovu Recep
Tayyip Erdogan.

Partnerystė tarp šalių, anot V. Pu-
tino, vėl yra normali. R. T. Erdoganas
pabrėžė abiejų pusių kontaktus ir sakė
esąs patenkintas politiniais santykiais.

Turkijai 2015 metais numušus Ru-
sijos naikintuvą, Maskva paskelbė
sankcijas Ankarai, be kita ko, žemės
ūkio sektoriuje. Tačiau jau prezidentų
susitikime kovą buvo sutarta vėl leis-
ti importuoti kai kurias daržovių rūšis.
V. Putinas dabar sakė, kad buvo ap-
tartos galimybės toliau švelninti em-
bargą.

Daug dėmesio prezidentų susiti-
kime buvo skiriama Sirijai. V. Putinas
ir R. T. Erdogan pasisakė už gruodį su-
tartų paliaubų Sirijoje įgyvendinimą. 

Įtampa tarp Rusijos ir Turkijos slobsta 

Prasidės eksprezidento Janukovyčiaus teismas
Kijevas (BNS) – Kijevo teismas ge-

gužės 4 dieną pradėjo parengiamąjį po-
sėdį baudžiamojoje byloje dėl Ukrainos
eksprezidento Viktoro Janukovyčiaus,
kaltinamo valstybės išdavyste ir pasi-
kėsinimu į šalies teritorinį vientisumą
bei suverenumą.

Parengiamajame posėdyje teismas
turėjo spręsti dėl bylos nagrinėjimo iš
esmės. Teismo salėje buvo prokurorai,
V. Janukovyčiaus advokatai bei daug
žurnalistų, bet pats kaltinamasis po-
sėdyje nedalyvavo.

Eksprezidentas kaltinamas vals-
tybės išdavyste, pasikėsinimu į Uk-
rainos teritorinį vientisumą ir nelie-
čiamybę bei agresyvaus karo ar agre-

syvių karinių veiksmų vykdymu. Už
šiuos nusikaltimus numatytos 7–15
metų laisvės atėmimo bausmės.

Prasidedantis precedento Ukrai-
noje neturintis teismo procesas. Ge-
neralinė prokuratūra Ukrainos vals-
tybės vardu kaltins buvusį prezidentą
valstybės išdavyste. 

Šis procesas susijęs ne tik su pi-
liečiu V. Janukovyčiumi. Šis procesas
taip pat susijęs su jo šeimininkais iš
Kremliaus, kurie pasinaudojo V. Janu -
kovyčiaus pasirašytu dokumentu, kad
okupuotų ukrainietišką Krymą, krau-
ju užlietų ukrainietišką Donbasą ir pa-
mėgintų parklupdyti ant kelių mūsų
šalį.

E. Macron laimėjo baigiamuosius televizijos debatus
Paryžius (Die-

na.lt) – Buvęs Prancū-
zijos ekonomikos mi-
nistras ir judėjimo
„En Marche!” („Pir-
myn!”) vadovas Em-
manuel Macron pada-
rė geresnį įspūdį per
baigiamuosius televi-
zijos debatus prieš ant-
rąjį šalies prezidento
rinkimų ratą negu jo
varžovė – kraštutinio
dešiniojo Nacionalinio
fronto vadovė Marine
Le Pen.

Atliktos apklausos duomenimis, 63
proc. Prancūzijos televizijos žiūrovų
mano, jog E. Macron geriau pasirodė
per baigiamuosius debatus. 34 proc. ap-
klaustųjų teikia pirmenybę Naciona-
linio fronto lyderei. 3 proc. respon-
dentų neturėjo savo nuomonės. Pa-
klausti, kuris iš dviejų kandidatų tik-
rai gali pakeisti situaciją šalyje, 53
proc. apklausos dalyvių nurodė E.

Macron, 44 proc. – M. Le Pen.
Pirmasis naujojo valstybės vadovo

rinkimų ratas Prancūzijoje įvyko ba-
landžio 23 d. Jame dalyvavo 11 kandi-
datų. Pirmąją vietą užėmė E. Macron,
surinkęs 24,01 proc. balsų, jo pagrin-
dinė varžovė M. Le Pen liko antra –
21,30 proc. 

Antrasis rinkimų ratas įvyks ge-
gužės 7 d. 

Estiją vėl džiugina teigiama migracija
Talinas (BNS) – Estijoje antrus

metus iš eilės fiksuojama teigiama
migracija, o per praėjusius metus gy-
ventojų šalyje sumažėjo nežymiai.

Nacionalinės statistikos žinybos iš-
ankstiniais duomenimis, 2016 metais į
Estiją gyventi atvyko 14 822 žmonės (už-
pernai – 15 413), o iš jos išvažiavo 13 792
žmonės (13 003).

2017 metų sausio 1-ąją Estijoje gy-
veno 1 315 635 žmonės – 309-iais daugiau
nei prieš metus.

Populiacija 1339-iais žmonėmis su-
mažėjo dėl neigiamo natūralaus augi-
mo, bet padidėjo 1030-ia žmonių dėl tei-
giamos migracijos.

Pernai Estijoje gimė 14 503 žmonės,
mirė 15 392 žmonės.

Gyventojų šalies sostinėje Taline
per praėjusius metus padaugėjo 4106-
iais iki 443 623 žmonių, kurie sudarė
33,7 proc. visų šalies gyventojų.

2015-aisiais gyventojų Estijoje pa-
daugėjo 2673-imis žmonėmis.

Teledebatuose sėkmingiau pasirodė E. Macron.
Zerohedge.com nuotr.

Prezidentė susitiko su Lietuvoje viešinčiu
Belgų Karaliumi Philippe. ELTA nuotr.
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Įdomu tai, kad mūsų tėvynainiai
NBA lygą paraiškomis užvertė visų
gausiausiai, o antrą-trečią vietas pagal
naujokų biržoje norinčių dalyvauti
jaunųjų žaidėjų skaičių pasidalino po
šešis atstovus šiame sąraše turinčios
Turkija ir Prancūzija.

Kol kiek nustebę lietuviai kalba
apie net 9 į šių metų NBA naujokų bir-
žą paraiškas pateikusius mūsų šalies
krepšininkus, šie ir toliau ramiai plu-
ša treniruotėse – didelių lūkesčių per-
spektyvūs žaidėjai ne turi. Lietuviai
NBA klubų akiratyje greičiausiai ap-
skritai atsiras tik dabar, mat aukš-

čiausio lygio krepši nyje jie vos spėjo
apšilti kojas. 

Oficialiai NBA lygos išplatintoje in-
formacijoje teigiama, jog paraiškas da-
lyvauti 2017-ųjų metų naujokų biržoje
pateikė šie už JAV ribų rungtyniau-
jantys lietuviai: Gytis Masiu lis (Kauno
„Žalgiris”), Margiris Normantas (Vil-
niaus „Lietuvos rytas”), Martynas Sa-
jus („Polphar ma”, Lenkija), Laurynas
Beliauskas (Klaipėdos „Neptūnas”),
Laurynas Birutis (Prienų-Birštono „Vy-
tau tas”), Martynas Echodas („Šiau-
liai”), Arnoldas Kulboka („Brose”, Vo-
kietija), Regimantas Miniotas (Prienų-
Birštono „Vytautas”) bei Kristupas Že-
maitis (Prienų-Birštono „Vytautas”).

2015–2016 metų sezone iš Kauno „Žal-
girio” į Vilniaus „Lietuvos rytą” persi-
kėlęs Artūras Gudaitis sukėlė tikrą aud-
rą Lietuvos krepšinio pa dangėje. Tačiau
nurimus aistroms ir rungtyniaudamas
jau antrą sezoną sostinėje, aukštaūgis
demonstruoja įspūdingus rezultatus
ir yra sunkiai sustabdomas.

Praėjusią vasarą išbandęs save va-
saros lygoje A. Gudaitis neslepia
– įsitvirtinti NBA yra jo svajonė,

tačiau jis jos siekia tyliai ir rezultatus
įrodydamas aikštelėje. „Svajonė visa-
da yra gyva. Manau, kad kuo tu aukš-
čiau statysi savo svajones, tuo toliau
nueisi”, – teigė krepšininkas. Šiuo
metu jis yra patenkintas savo vaid-

Lietuvos beisbolo vardas pagaliau pakilo į aukščiausią
lygį. 24 metų vilnietis Dovydas Neverauskas praėjusią
savaitę debiutavo stipriausios pasaulio beisbolo lygos
„Major League Baseball” (MLB) rungtynėse.

Sezoną žemesnės lygos „India napolis Indians”
komandoje pradėjęs lietuvis metikas savo pa-
tikimu žai dimu užsitarnavo debiutą Pitts-

burgho „Pirates” gretose. Balandžio 24 d. lietuvis
buvo iškviestas į Pittsburghą rungtynėms su pra-
ėjusių metų MLB čempionais Čikagos „Cubs”. Lie-
tuvis startinėje sudėtyje pakeitė traumą gavusį me-
tiką Adam Frazier.

Tik šeštojo kėlinuko metu į rungtynes tiesiai iš
Indianapolio atsku bėjęs D. Neverauskas jau po dvie-
jų kėlinukų pasirodė aikštėje. Jis leido varžovams pel-
nyti tik tašką ir iš žaidimo išmetė pirmąjį MLB žai-
dėją. D. Neverausko metimų „auka” tapo „Cubs” žai-
dėjas Justin Grimm. Tiesa, lietuvio atstovaujama „Pi-
rates” rung tynes pralaimėjo beviltiškai – 3:14. Per-
svarą Čikagos beisbolo klu bas susikrovė dar iki D.
Neverauskui pasirodant aikštėje, tačiau lietuviui pa-
vyko sustabdyti triuškinimą. 

„Tai yra akimirka, kurios aš laukiau ir dėl ku-
rios dirbau. Aš labai laimingas”, – po rungtynių kal-
bėjo Lietuvos beisbolo žvaigždė. Pa klaustas, ko tikisi
po šio debiuto, D. Neverauskas teigė, kad norėtų, jog
pasaulis įsidėmėtų, kad ir Lietuvoje galima žaisti be-
isbolą. „Beisbolas žaidžiamas ir Lie tuvoje. Kas nori,
gali pasekti mano pėdomis”, – sakė lietuvis. 

D. Neverauskas sutartį su „Pirates” pasirašė dar
2009 metais ir nuo to laiko sparčiai kilo žemesnių lygų
sistemoje. Praėjusių metų vasarą jis pasirodė MLB
„Ateities žvaigždžių” rungtynėse ir puikiai žaidė at-
stovaudamas Pasaulio talentų rinktinei. Šį sezoną at-
stovauda mas „India napolis Indians” D. Neverauskas
daugiau nei per aštuonis kėlinukus nebuvo leidęs var-
žovams pelnyti nė taško.

Grąžino į dukterinę lygą

Pirmuoju Lietuvoje gimusiu žai dėju profesio-
nalioje beisbolo lygoje (MBL) tapęs D. Neverauskas
turi likti kantrus – po šių įsimintinų rungtynių Pitts-
burgho „Pirates” lietuvį metiką grąžino į dukterinę
lygą – klubas išsikvietė Gift Ngoepe. Šis Pietų Afri-
kos valstybės beisbolininkas pateko į istoriją, nes taps
pirmuoju Afrikoje gimusiu žaidėju MLB. 

„Pirates” veiksmai nustebino D. Neverausko
tėvą – Lietuvoje dirbantį beisbolo trenerį Virmidą Ne-
veraus ką. „Sunku šią rotaciją suprasti, – sakė V. Ne-
verauskas. – Kalbėjau su Dovydu ir jis pasakojo, kad
‘Pirates’ vadovai buvo patenkinti, o išsiųsdami atgal

Net 9 Lietuvos krepšininkai 
sieks žaisti NBA

A. Gudaitis taip pat svajoja
apie nBA

Istorinė diena Lietuvos beisbolui: 
D.  Neverauskas žaidė prieš „Cubs”

meniu „Lietuvos ryto” komandoje ir
džiaugiasi, jog ant jo pečių gula dau-
giau atsakomybės. „Aš esu toks žmo-
gus, kad visą laiką iš savęs rei kalauju
kuo daugiau ir stengiuosi kuo daugiau
padėti. Jausdamas didesnį trenerio
pasitikėjimą, aš aikštelėje darysiu vis-
ką, kad tai pateisinčiau”, – atsakomy-
bės nesikra to žaidėjas.

Artūras Gudaitis NBA siekia darbu.

rių apie pusę tenka mokesčiams. MLB minimalus me-
tinis atlyginimas yra 507,5 tūkst. JAV dolerių. Dalis
šios sumos irgi tenka mokesčiams, bet MLB žaidėjai
dar gauna po 100 dolerių kasdien maistpinigių. 

Svarbiausi žaidėjai uždirba ne mažiau nei NBA
krepšinio lygoje – vidutinis atlyginimas MBL yra 4,4
mln. dolerių, o antrus metus iš eilės brangiausias ly-
gos žaidėjas Clayton Kershaw iš Los Angeles „Dodgers”
klubo gaus 33 mln. dolerių. Iš viso šį sezoną lygoje yra
36 žaidėjai, kurie uždirbs 20 mln. dolerių ir daugiau.

Lietuviui – ypatingas žiniasklaidos dėmesys

Nors „Pirates” pralaimėjo rungtynes 3:14, lie-
tuvio pavardė sumirgėjo įvairiuose JAV dienraš-
čiuose ir tinklalapiuose. D. Neverauskas tapo pir-
muoju Lietuvoje gimusiu beisbolininku, pravėrusiu
MLB rungtynių duris. Tai buvo svarbus įvykis ne tik
Lietuvos, bet ir visos Europos beisbolui. Skaičiuojant
Rytų ir Vidurio Europos šalis šioje lygoje yra rung-
tyniavę tik keturi žaidėjai iš Lenkijos, keturi iš
Austrijos, trys iš Čekijos, du iš Slovakijos, aštuoni iš
Rusijos, bet tik du iš šių 21 žaidėjo rungtyniavo per
pastaruosius 50 metų. 

Šiuo metu MLB rungtyniauja tik du Europoje
gimę ir užaugę žaidėjai – vokietis Max Kepler (Min-
nesotos „Twins”) ir olandas Didi Gregorius (New
York „Yankees”). 

Prasidėjęs naujasis MLB reguliarusis sezonas
truks iki rugsėjo ir bus įtemptas, nes komandos su-
žais po 162 rungtynes.

M. Balandis pradėjo sezoną JAV 

Dar vienas Lietuvos beisboli ninkas Marius Ba-
landis pradėjo sezoną JAV St. Laurence mokyklos ko-
mandoje. Vienas iš Lietuvos jaunųjų beisbolo talentų
tvirtai žengia į priekį savo svajonės link.

2016 metų ankstyvą pavasarį į JAV „Top Tier” be-
isbolo akademiją tobulinti savo įgūdžių išvykęs lietuvis
netruko būti pastebėtas ir sulaukė pasiūlymo moky-
tis bei žaisti vienoje iš geriausių mokyklų re gione, ypač
beisbolo srityje. Šiuo metu prasidėjęs sezonas rodo, kad
buvo pasirinktas teisingas kelias, o tai patvirtina re-
zultatai, kuriuos demonstruoja M. Balandis. 

Dienraštis „Chicago Tribune” rašo, kad M. Ba-
landis yra puikaus sudėjimo ir yra svarbus savo ko-
mandos žaidėjas, o jo metimų arsenalas viršija lū-
kesčius. „M. Balandžio greiti metimai nuosekliai svy-
ruoja apie 90 mylių per valandą, su galimybe padi-
dinti mesto kamuoliuko greitį iki 93–94 diapazono.
Jis taip pat gali pasigirti kietu sukto kamuoliuko me-
timu”, – rašo „Chicago Tribune”. 

„Jis atlieka metimus, kurių kartais niekam
neįmanoma atmušti, – sakė ‘St. Larence’ treneris Pete
Lotus. – Jis su tokiais metimais mušikams būna tie-
siog bjauriai grėsmingas”. 

Prieš dvi savaites paskelbtuose Ilinojaus valstijos
vertinimuose M. Balandis tarp abiturientų užėmė
septintą vietą. 

D. Neverauskas tapo pirmuoju Lietuvoje gimusiu žaidėju
profesionalioje beisbolo lygoje (MBL).

tarė: ‘Lauk, pakviesime vėl’. Manau, kad tokius
veiksmus lėmė ne Dovydo žaidimas, o įvairių su-
tarčių ir taisyklių visuma.”

V. Neverauskas  tikisi, kad sūnus sugrįš į „Pi-
rates” klubą, kuris pernai įgijo teises į lietuvį tre-
jiems metams, bet nerimauja dėl Pittsburgho ko man-
dos sprendimų. Kelionės iš dukterinių lygų į MLB yra
ribotos, pir myn-atgal nužengti beisbolininkai gali tik
tris kartus, o paskui turi pasilikti vienoje vietoje. 

Apie tokį blaškymąsi užsiminė ir pats D. Neve-
rauskas: „Būna, kad rungtynės 18 kėlinių trunka ir
daug metikų išnaudojama. Tuomet, būna, trims die-
noms į komandą perkelia. Tai jau – įvykis. Žinoma,
gal nelabai bus smagu, jei pirmyn atgal nuolat
stumdys, bet toks gyvenimas – arba gerai mėtai ir
būni ten, arba tave patį mėto.”

Tarp atlyginimų – milžiniški skirtumai 

Prieš aštuonerius metus į „Pirates” sistemą pa-
tekęs ir žemesnių lygų pakopas perėjęs D. Neve raus-
kas šį sezoną pirmą kartą pradėjo būdamas „Pirates”
klubo žaidėjų 40-uke. Tačiau MLB pirmenybių rung-
tynėms klubai registruoja 25 žaidėjus. Likę penkio-
lika rungtyniauja žemesnėje lygoje, kur sezoną „In-
dianapolis Indians” komandoje pradėjo ir D. Neve-
rauskas. 

Kaip ir krepšininkui Donatui Motiejūnui prieš
porą sezonų teko kursuoti tarp krepšinio NBA ir duk-
terinės lygos (NDBL), taip ir D. Neverauskui reikia
kantrybės, kol jis taps pagrindinės sudėties žaidėjas.
O skirtumas tarp lygų yra milžiniškas, pirmiausia
– finansine prasme. Žemesnėje beisbolo lygoje žai-
dėjas per metus uždirba apie 40 tūkst. dolerių, iš ku-
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Kaune, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio
dailės muziejuje atidaryta paroda „Dai-
navimas – mano malda”, pristatanti gar-
sią prieškario solistę, Amerikoje gimu-
sią ir į Lietuvą grįžusią bei čia klausy-
tojus savo sopranu nemažai metų džiu-
ginusią Marijoną Rakauskaitę (1892–
1975). Paroda skirta dainininkės gimi-
mo sukakčiai – gegužės 30-ąją bus
125-eri metai nuo tos dienos, kai ji
gimė Čikagoje.

M.
Rakauskaitė grįžo į Lietuvą
1923 metais, sulaukusi 31-
erių. Meilę Tėvynei daini-

ninkė neabejotinai paveldėjo iš savo
tėvo Mykolo Prano Rakausko, buvusio
knygnešio, kuris 1888 m. turėjo palikti
Lietuvą, nes už lietuviškos spaudos pla-
tinimą grėsė tremtis. Taip pat tėvų
dėka visi  septyni Rakauskų vaikai mo-
kėjo rašyti ir skaityti lietuviškai, nors
mokėsi Jungtinėse Amerikos Valstijose. 

Čikagoje ir vėliau Waukegan mies-
te Illinois valstijoje jos tėvai atidarė par-
duotuves, o Marijonos mama siuvo su-
kneles ir jas ten pardavinėjo. Jos tėvas
daug prisidėjo steigiant Čikagos lietu-
vių Šv. Kazimiero parapiją, organizavo
joje teatrinius pasirodymus. Marijona
buvo itin artima su seserim Jozefina,
kuri vėliau tapo vienuole ir pasivadino
Ana Marija. Ši 1920–1924 metais su ki-
tomis kazimierietėmis įsteigė Kazi-
 mieriečių ordino vienuoliją Pažaislio
vienuolyne Kaune. Brolis Simonas ta -
po benediktinų kunigu, vienuoliu.

Amerikoje būsimoji solistė mo-
 kėsi St. Francis aukštojoje mokykloje
Wisconsin valstijoje, taip pat studijavo
Čikagos muzikos institute. 1918 m. ji
baigė William Shakespeare dramos
studiją Čikagoje. Muzikė vadovavo
vaikų chorams, mokė dainavimo pri-
vačiai, dirbo kasininke „Edison” plokš-
telių bendrovėje, Pirmojo pa saulinio
karo metais kaip solistė koncertavo su
Morgan simfoniniu or kestru, 1915 me-
tais su Stasiu Šim kumi surengė kon-
certus lietuvių telkiniuose.

1920 metais M. Rakauskaitė apsi-
lankė Lietuvoje, su Kipru Petrausku
koncertavo Palangoje, surengė kelis
koncertus Kaune, kur buvo pakviesta
dirbti Valstybės teatre. Iš viso ji Lie tu-
voje sukūrė apie 30 soprano vaidmenų,
o kai 1937-aisiais Amerikoje lankė ar-
timuosius ir koncertavo, tai buvo pa-
skutinis kartas, kai juos matė.   

1923-aisiais Kaunas išgyveno vie-
ną gražiausių laikotarpių – tarpukarį,
kai miestas atgijo,  augo ir keitėsi, karo
negandos liko praeityje. Tuo metu da-

Parodoje prisiminta primadona Marijona Rakauskaitė

Marijona Rakauskaitė. 

lis lietuvių iš emigracijos grįžo į tė-
vynę. Tarp sugrįžusiųjų – ir žymi ope-
ros solistė M. Rakaus kaitė. Grįžti į Lie-
tuvą ji nusprendė 1922-aisiais, po metų
atvyko į Kauną ir tapo Valstybės teat-
ro soliste. 1924 metų kovo 10 d. ji de-
biutavo Georges Bizet operoje „Car-
men” ir sulaukė didžiulio pasiseki-
mo. Vėliau ji dainavo Toscą to paties
pavadinimo Gia como Puccini operoje. 

Plataus diapazono balsas leido jai

atlikti daug ir svarbių partijų, tarp jų
Aida to paties pavadinimo Giuseppe
Verdi operoje, pagrindinis vaidmuo
Jurgio Karnavičiaus operoje „Gražina”
ir kitos. Ji nuolat tobulinosi pas buvu-
sią Maskvos teatro solistę Olgą Pavlo-
vą, tuo metu gy venusią Kaune, daug
prisidėjo prie Kauno operos suklestė-
jimo. 1936 m. Ji buvo apdovanota Di-
džiosios Lietuvos Kunigaikštytės  Ge-
dimino 3-ojo laipsnio ordinu. 1944–1948

m. solistė dirbo Lietuvos operos ir ba-
leto teatre, 1945 m. jai suteiktas Lietu-
vos nusipelniusios artistės vardas.

M. Rakauskaitė atliko populia-
riausių operų arijas, ji buvo labai ryš-
ki ano meto kultūrinio gyvenimo vei-
kėja, turėjusi daugybę draugų, mylėta
tokių vyrų, kaip Juozas Tallat-Kelp ša,
Faustas Kirša bei Liudas Truikys – su
pastaruoju garsiu scenografu ji kartu
gyveno nuo 1935-ųjų iki pat savo mirties.

Parodos eksponatai plačiau pristatomi pirmą kartą. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Parodą atidaro O. Daugelis ir R. J. Ruibienė.
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Sovietinės okupacijos metais M.
Rakauskaitė buvo uždaryta Kauno sun-
kiųjų darbų kalėjime, o 1941 m. birželio
sukilimo metu – išvaduota. 1948 m.
kaip svetimos šalies pilietė buvo atleista
iš teatro, liko be jokio pajamų šaltinio,
tačiau jos ištremti valdžia nesiryžo.
Itin įsimintina, gy vybinga, spindu-
liuojanti žavesiu ir puikiu aktoriniu ta-
lentu asmenybė savo sopranu turtino
Lietuvos operą nuo 1924 iki 1948 metų.

„Tai išties garsi žvaigždė, labai
įsimintina asmenybė, mėgusi puoštis
ir scenoje, ir gyvenime. Kaune ji gar-
sėjo savo įsimintinu stiliumi, šukuo-
senų spalva, buvo kitokia, jos gyveni-
mas kupinas romantiškos egzotikos.
Muzikę, tikrą profesionalę supo garsūs
žmonės, poetas Faustas Kirša bandė už-

kariauti jos širdį, bet Marijona pasi-
rinko Liudą Truikį, su kuriuo man
teko bendrauti – tai labai tolerantiškas,
įdomus žmogus”, – kalbėjo parodos ati-
daryme nacio nalinio M. K. Čiurlio-
nio dailės muziejaus direktorius Os-
valdas Daugelis.

Kaune, Žaliakalnyje veikia M. Ra-
kauskaitės ir L. Truikio muziejus, ku-
riam vadovauja Rasa Jonė Rui bienė.
Parodos atidarymo metu ji pasidalijo
savo pastebėjimais ir papasakojo įdo-
mių detalių ir apie pačią parodą, ir apie
jos heroję.

„Marijona – ypatingas žmogus,
turbūt viena pirmųjų garsių lietuvai-
čių, sugrįžusių čia kelti šalies muzi-
kinės kultūros. Tai labai įdomi asme-
nybė, dariusi nemažą įtaką kitiems.
Tai ji įkvėpė Liudą Truikį studijuoti
‘Giesmių giesmę’. Su Faustu Kirša ji

praleido 10 metų ir įkvėpė šį poetą kū-
rybai. Ji buvo ir kito garsaus kūrėjo
Juozapo Her bačiausko draugė, visada
mokėjusi saugoti paslaptis. Apie Ma-
rijoną kalbėti būtų galima daug, ją
prisimena nemažai kauniečių”, – sakė
R. J. Ruibienė.

Muziejininkė džiaugėsi, kad vi-
 siems besidomintiems gali parodyti
tai, kas muziejuje yra saugoma ar chy-
vuose ir lankytojams nematoma – tai
įdomūs seni kilimai, rytietiškos skulp-
tūros, kostiumai, papuošalai, kosmeti-
ka. Čia galima pamatyti ir garsiojo
Lietuvos portretisto Vytauto Ciplijaus-
ko nutapytą M. Rakaus kaitės portretą,
kai jai buvo 80 metų. Šis dailininkas yra
nutapęs jos bei L. Truikio portretą. 

„Kiekvieną iš šitų kvepalų bu teliu-
ką lietė Marijonos ran-
kos, kiek vienu iš šitų
papuošalų ji puošėsi –
tai tikrai unikali tar-
pukario Lietuvos pri-
madonos ekspozicija.
Turime daug retų nuo-
traukų, pradedant ta,
kur ji įamžinta vos pu-
sės metukų, taip pat su
seserimis ir broliu
Ame rikoje iki ji tapo
primadona ir vėliau”,
– kalbėjo muziejaus di-
rektorė R. J. Ruibienė.

Iki mūsų dienų iš-
liko ir dalis M. Rakaus-
kaitės sceninių kostiu-
mų, nors sceninę karje-
rą ji baigė jau beveik
prieš 70 metų. Tai ir su-
knelė, kuria pasipuo-
šusi ji debiutavo Car-
 men vaidmeniu – paro-
doje yra ir dailininko
Vlado Didžioko 1926 me-
tais nutapytas M. Ra-
kauskaitės portretas su
šia suknele. Įdomu tai,
kad primadona šią su-
knelę parsisiuntė iš Is-
panijos, o į klausimą,

ar lietuvaitės yra prastos siuvėjos, at-
sakiusi, kad lietuvaitės tikrai puikios
siuvėjos, bet jai reikia „ispaniško krau-
jo ir ugnies”.

R. J. Ruibienė papasakojo ir apie ei-
linę Marijonos dieną – ji prasidėdavo
mankšta, dušu, po to moteris visada pa-
sidažydavo, ji su L. Truikiu sve čius pa-
sitikdavo pasipuošę, susitvarkę, na-
muose degdavo smilkalai. Kai ši pora
Laisvės alėja eidavo į Konrado kavinę,
ją atpažindavo ir sveikindavo daug
žmonių.  

Parodos atidarymas sulaukė di-
 delio susidomėjimo, retus eksponatus
apžiūrėjo ir prisiminimais tarpusavy-
je dalijosi gausus būrys Kauno inteli-
gentų, žmonių, kuriems brangi šio
miesto ir jį kūrusių bei savo asmeny-
bės šviesa nuspalvinusių žmonių at-
mintis.

Išlikusi suknelė iš „Carmen” ir V. Didžioko 1926 m. tapytas portretas. 

Koncerto plakatas.

Kviečiame dalyvauti ir
skleisti skaitymo virusą!

Skaitymo skatinimo akcija „Lietuva skaito!” kviečia ruoš-
tis gegužės 7-ajai. Švęskime kartu Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dieną!

Nepaisykime geografinių šalių sienų, amžiaus ar pilietybės cenzo, pa-
imkime į rankas lietuvišką knygą ir skaitykime.

Kaip pagerbiame Lietuvos himno giedojimu mūsų valstybę Mindau-
go karūnavimo dieną, taip pagerbkime ir savo kalbą skaitydami lietuviš-
ką knygą gegužės 7-ąją.

Šiais metais skaitymo virusas plis virtualiai per www.lietuvaskaito.lt.
Čia – skaitymo erdvė. Prisijunkite!

Šiemet „Lietuva skaito!” visuomenės žvilgsnį kreipiame į jaunuosius
lietuvių kūrėjus, siekdami populiarinti ir skatinti jų kūrybą.

Sekmadienį, gegužės 7 d., visi kviečiami prisijungti prie skaitymo erd-
vės www.lietuvaskaito.lt ir skaityti jaunųjų Lietuvos autorių prozos, poe-
zijos, dramos kūrinių ištraukas, eilėraštį Mamai, pažinti pačios Knygos gy-
venimą komiksuose, atrasti patogiausias skaitymo pozas akcijos video fil-
muke ir kt.

Skaitymo akcijoje dalyvauja net 46 jaunieji kūrėjai. Vieni jų jau gali pa-
sigirti savo kūrybą suguldę į knygą (-as) ar gavę ne vieną apdovanojimą,
kiti tik pradeda literatūrinį kelią. Tačiau visi – originalūs ir talentingi kūrėjai,
kuriuos raginame pažinti tinklalapyje www.lietuvaskaito.lt jums patogiu
laiku ir patogioje vietoje tiesiog savo kompiuteryje, planšetėje ar išma-
niajame telefone.

Kviečiame organizuoti skaitymus ir renginius! Jūsų iniciatyvas, nuo-
traukas, įrašus skelbsime ir viešinsime akcijos tinklalapyje www.lietu-
vaskaito.lt (siųsti el. paštu aida@lla.lt; grazvile@lla.lt).

Raginame skelbti ir viešinti akcijos „Lietuva skaito!” reklaminius sky-
delius su nuoroda www.lietuvaskaito.lt .

prisijunkite! www.lietuvaskaito.lt
Skaitymo skatinimo akcija „Lietuva skaito!” pradėta vykdyti Lietuvos

leidėjų asociacijos (LLA) ir Lietuvos spaustuvininkų asociacijos (LISPA) ini-
ciatyva nuo 2015 m.

Viešinčius Lietuvoje, gegužės 7 d. kviečiame skaityti kartu su kūrėjais
ir atlikėjais. Renginių programą skaitykite http://www.lietuvaskaito.lt/
renginiai. 

www.lietuvaskaito.lt
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChiRURGAi

ViDAUS liGOS 

benDRA PRAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VYTEnIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GeRKlĖS liGOS 

StUbURO iR SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, MD

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete
be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį
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IŠnUOMOJA

Surašymas nr. 70
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

SKELBIMAI 773-585-9500

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

PERKAME:
f GINTARĄ IR  GINTARO DIRBINIUS
f RAUDONO KORALO DIRBINIUS
f AUKSO IR SIDABRO JUVELYRINIUS

DIRBINIUS
f MONETAS, ORDINUS IR MEDALIUS
f  PAVEIKSLUS IR SKULPTūRAS
f ANTIKVARINIUS DAIKTUS:
f įvairius laikrodžius
f radijas
f rankines siuvimo mašinas
f sidabrinius stalo įrankius
f šviestuvus
f ikonas, žvakides, kardus, špagas,    
durklus
f portsigarus

Ir kitus senovinius daiktus. 
Atvykstame į namus,

tel. 708-603-5494

NOTARIzUOTI VERTIMAI •  įgAlIOjIMAI • MIgRAcINIų
FORMų PIlDYMAS •  VERTėjO PASlAUgOS

Jurgita LaFortune
Vertėja

119 E. Ogden Ave., 
Suite # 210b

Hinsdale, IL 60521
Tel. 630-400-2995 Faks. 630-756-4161

info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

Advance translations, Inc.

PASLAUGOS

Reikalingi CDL vairuotojai ir vilkikų sa-
vininkai. Siūlome trumpų ir ilgų distan-
cijų darbą. Kompanija iš Willowbrook, IL.
Skambinti/rašyti tel. 708-890-0414.

SIŪLO DARBĄ

„Gintaro” vasarvietė Union Pier, MI,
vasaros sezonui ieško vyro ūkio dar-
bams. Apgyvendiname. Darbą pra -
dėti kuo greičiau. 

Tel. 269-469-3298

Our company expanding and we are
looking for new colleagues to be part of
Lloyd Agencies with immediate avail-
ability to hire. Available positions: man-
agement, assistant positions and cus-
tomer  service. No experience necessary,
we will train you. Call 773-972-8800.

W W W. D R A U G A S . O R G

Hickory Hills, IL, nuo gegužės
15 d. išnuomojamas 2 mieg. 1
vonios butas. 

Tel. 708-839-5869Joel p. Kowalski, Inc
Quality Carpentry Co.

Seeks Foreman or Leadman.
Starting Salary $25/Hr.

Must speak English.
Call: Joel 708-705-8188 
or Marek at 708-289-8071

PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

Rasa Mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

5 raidės:
BULVĖ – EIBĖS – ESTĖS – SKALĖ – SVĖRĖ – TALPA.

7 raidės:
ANEMIJA – ARMĖNAI – ATOTAKA – ATPLĖŠA – AUSTĖJA –
ĖDUONIS – GODŪNAS – IŠKROVA – ITALIJA – JANUŠKA –
JAUNUMĖ – KASNAKT – KRITIKA – MALKINĖ – MULATAS –
NAISIAI – NUTRIJA – OSTRAVA – PAGALVĖ – PAMĖKLĖ –
PRAMOGA – PUBLIKA – PŪDYMAS – SĄSPARA – SMALIŽĖ –
SOSTINĖ – SRAUMUO – TAIKMUO – TRAUKLĖ – TRENERĖ –
UŽMARŠA – ŽVALGAI.

8 raidės:
BULDOGAI – DIDMENOS – IŠTVERMĖ – KOLEGIJA – LIGONIAI –
MONARCHĖ – REAKCIJA – VIENATIS.

9 raidės:
ADRESANTĖ – ALEGORIJA – ARKLIGONĖ – AVANSCENA.

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-
tamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDaS
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org
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AUKSĖ RUDUO

Dažnai pagalvoju, kad šunų gyvenimo
istorijos  nėra prastesnės, nei žmonių,
o daugelio keturkojų vingiuoti, nenu-
spėjami likimai  dažnai gali būti verti
gero filmo scenarijaus ar knygos siu-
žeto. 

Gal todėl žinodama savo škotų
terjerės Chelsea  klajones šioje
žmonių žemėje, nusprendžiau

ir aš Jums papasakoti neįprastą jos gy-
venimo istoriją. Prieš dešimt metų
gyvenau Miami, ir mano draugė turė-
jo škotų terjero patinėlį. Sakau, turėjo,
nes jis jau senokai šuniukų rojuje, ta-
čiau jo geri darbai minimi iki šiol. O
tas gerasis darbas, kurį atliko draugės
augintinis, buvo tai, kad būtent jis
mane privertė  pamilti škotų terjero
veislės šuniukus ir ryžtis įsigyti ke-
turkojį draugą. 

Tuo metu, kai aš internete pradė-
jau augintinio paieškas, mano akys už-
kliūvo už skelbimo, jog yra dovanoja-
ma škotų terjerė. Paskambinau ir su-
tarėme susitikti su šunelio laikinais
šeimininkais. Kodėl laikinais? Pasi-
rodo, šunytė buvo palikta daugiaukš-
čio prabangaus pastato laiptinėje ir ją
radę žmonės nusprendė surasti šiai ne-
laimėlei naujus namus. Jie labai atsa-
kingai surengė  susitikimą, kurio metu
teiravosi, kokiu tikslu  noriu įsigyti na-
muose augintinį. Iš tiesų, šie žmonės
baiminosi, kad juodaakės škotų terje-

rės antrą kartą neištiktų panašus li-
kimas, kad ji nebūtų parduota kokiam
vertelgai ar dar kartą palikta likimo
valiai. 

Šiandien atsukus laiką atgal, pa-
galvoju, kad lemtingas atsitiktinumas
lėmė  man susitikti su mano Chelsea,
o svarbiausia – to troško ji pati. Vos
mane išvydusi ir paimta ant rankų, ji
meiliai savo snukutį padėjo man ant
peties, taip parodydama didelį nuo-
lankumą mano asmeniui. Taigi, be jo-
kių tapatybės dokumentų, be jokių ži-
nių apie šios keturkojės praeitį, aš ga-
vau  neįkainojamą šiltą draugystę ir
prasmingą buvimą su pačia ištiki-
miausia man bičiule. Manau, tuos pa-
čius potyrius išgyveno ir negailestin-
gai buvusio šeimininko paliktoji Chel-
sea. Kartu stengėmės nesigręžioti  at-
gal į praeitį ir neliūdėti dėl kažkieno
neatsakingo poelgio,  tiesiog  nuolat
džiaugėmės, kad galime būti kartu.
Kartu keliauti, kartu plaukioti basei-
ne, pramogauti. Gal taip ir būtų viskas
likę giliai užmarštyje, jeigu ne vienas
nutikimas.

Chelsea reguliariai vesdavau į kir-
pyklą, kurios paslaugos  būtinos ško-
tų terjerų veislei, nes jų kailio šukuo-
sena ne tik pabrėžia jų prigimtinį gro-
žį, bet to reikalauja ir šunų higiena.
Kartą apsilankius kirpykloje staiga
išgirdau, kaip mano „princesę”  jaunas
kirpėjas kviečia vardu. Nuoširdžiai
nustebau, kad jis atpažino Chelsea ir
net prisiminė jos buvusį šeimininką.
Kirpėjas tąsyk ištarė vieną frazę, kuri

KAIP ŠUO SU KATE

nepaprasta princesės Chelsea istorija

Chelsea pozuoja su savo šeimininke. Asmeninio albumo nuotraukos

suteikė nemažai informacijos apie
mano augintinės praeitį: „Tai turbūt
tas rusas mafijozas žuvo”. Galvoje,
minčių labirinte prasidėjo atsakymų
paieška. Pamažu atsekiau, kodėl jos
vardas Chelsea ir kodėl ji taip mėgsta
žaisti kamuoliu, kurį savo snukučiu
moka taip taikliai atmušti, lyg būtų pro-
fesionalus futbolininkas. Kaip taisyk-
lė, Miami gyvenantys  rusų oligar-
chai, pasiturintys verslininkai  yra
tiesiog pamišę ir visada „serga” už
Anglijos aukščiausiąją futbolo lygą
„Chelsea”. Kiek  vėliau spėjau įsitikinti
dar kartą, kad kirpėjas neklydo. Chel-
sea iki šiol labai reaguoja į rusų kalbą
ir visada suklūsta, kai gatvėje išgirsta
kalbant rusiškai. Tai tik patvirtina, kad
jos buvęs šeimininkas buvo rusas.

Bet, kaip jau minėjau, stengiamės
nesigręžioti į praeitį ir net neskai-
čiuoti metų, nes iki šiol ir nežinau,
kada mano Chelsea tiksliai yra gimu-
si. Veterinaras spėjo, kad kai ją pasi-
ėmiau, jai buvo dveji. Vadinasi, šian-
dien mano škotų terjerė gyvena de-
vintus savo gyvenimo metus, kurie

buvo mums abiems labai spalvingi ir
įdomūs.

Pirmiausiai, Chelsea teko pra-
tintis likti vienai namuose, kai man
reikėdavo skubėti į darbą. Tam pri-
reikė  net kelių kantrių mėnesių, kol
ji išmoko be jokių išdaigų ir buitinių
nuostolių sulaukti manęs grįžtančios

namo. Visada ją palikdavau saulės ap-
šviestame erdviame  vonios kambary-
je, nes atviroje namų patalpoje ji krės-
davo tokias aibes, kad kartais nejuokais
baimindavausi dėl jos gyvybės, kad  tik
koks daiktas jos nesužalotų. Kartą,
grįžusi radau Chelsea sėdinčią iki pu-
sės vandenyje. Pasirodo, ji nugraužė
tualeto bakelio plastmasinę šlangelę ir
užpylė vandeniu visą vonios kambarį.
Nuo panašių nesusipratimų tiek mane,
tiek mano Chelsea išgelbėjo naujausios
šunų laikymo technologijos –  specia-
lūs prietaisai, žaislai, kurie skirti ke-
turkojams užimti, kol jie būna vieni na-
muose. Pamažu Chelsea priprato būti
viena ir galėdavo iškęsti net mano ilgas
koman diruotes į Europą. Tomis die-

nomis ji  visą dieną mėgdavo žiūrėti te-
levizorių, aišku, sulaukiant mano kai-
myno pagalbininko, kuris ją pamai-
tindavo ir išvęsdavo pasivaikščioti.
Šiandien Chelsea ir aš gyvename Ca-
lifornijoje, daug keliaujame po gra-
žias vietines apylinkes ir nepaliaujame
mėgautis viena kitos draugija. 

Pabūsiu viena, bet greitai sugrįžk. Gerai? Su šeimininke – nors ir į baseiną. Mėgstu keliauti.

Argi mes ne mieli?
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11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

Mylimam draugui

A † A
VITUI JUODIŠIUI

mirus, reiškiame širdingą užuojautą šeimai ir arti -
mie siems.

Dievo šviesa ir angelai tegul tave dabar lydi.
Ilsėkis ramybėje.

Stefa ir Rasa Miliauskas
Dalia Riley

Mylimos dukters

A † A
RAMINTOS

netekus, Lietuvos Dukterų draugija reiškia gilią užuo-
 jautą ilgametei draugijos narei SOFIJAI JELION-
IENEI.

Te netekties skausmą sumažina šviesus Jos prisi-
minimas ir nuoširdi mūsų užuojauta.

A † A
RIMAS STROPUS

Iškeliavo į Amžinybę 2017 m. balandžio 24 d., Inverness, Flori-
da.

Gimė 1940 m. rugsėjo 1 d., Pažvelsyje, Lietuvoje.
Nuliūdę liko žmona Antoinette „Toni” (Spaitis), sesuo Danutė

su vyru Kaziuku Kelpšai, brolis Romanas su žmona Rasute, bro-
lis Antanas su žmona Angele, brolienė Gerda Stropienė, teta Ele-
na Janušauskienė, pusbroliai, pusseserės, sūnėnai, dukterėčios ir
jų vyrai, žmonos ir vaikai.

Jau Amžinybėje Rimo brolis a. a. Vladas su žmona a. a. Aldona
ir brolis a. a. Juozas.

Rimas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Laidotuvės bus privačios.

Nuliūdusi šeima

A † A
VYTAUTAS JUODIŠIUS

Mirė 2017 m. balandžio 28 d., Brighton Park, IL.
Gimė 1934 m. sausio 18 d. Kybartuose, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Gintauta Juodišienė, dukra Justina Fer-

renas su vyru Luisu, daug giminių ir draugų Lietuvoje.
Atsisveikinimas su velioniu įvyko gegužės 4 dieną Švč. Mer -

gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje.

Liūdinti šeima

VILMA KAVA

Lietuvos stendas šiais metais bus
antrą kartą įrengtas gegužės 20–21
dienomis vyksiančiame Kultūrų fes-
tivalyje Skokie miestelyje (Skokie Fes-
tivale of  Cultures). 

Kaip ir praėjusiais metais, šie met
Lietuvos pristatymą finansiškai re-
mia Waukegan-Lake County apy linkė,
– ačiū valdybos nariams. Ačiū tariam
ir gydytojui Leo Zetser, kuris taip pat
dosniai finansiškai prisidėjo prie pa-
sirengimo šiam festivaliui. 

„Skokie Festivale of  Cultures” –
vienas žinomiausių etninių festivalių
Illinois,  kasmet  pritraukiantis  apie
25 000 lankytojų. Ši šventė vyks jau 27-
ąjį kartą, dalyvauja įvairios šalys, pri-
statydamos savo tradicijas, supažin-
dindamos lankytojus su savo kultūra.
Šiais metais savo stendus turės 35 kul-
tūros, ir džiugu pranešti, kad oficialiai
platinamame prane šime spaudai iš-
skirtinai paminėta Lietuva. 

Skokie miestelis yra sukūręs gra-
žias tradicijas įvertinti Kultūrų festi-
valyje dalyvaujančias šalis. Kadangi
Lietuva dalyvavo šventėje praėjusiais
metais, šiais metais mūsų šalies vė-
liava kartu su kitų 27 šalių rotacijos
principu nuo sausio iki gegužės plaz-
dėjo „Skokie Northshore Sculpture
Park”, McCormick Boule vard. 

Ačiū Lietuvos generaliniam kon-
sulatui, kuris stendui pateiks puikiai
parengtą ir tinkančią dalomąją me-
džiagą apie mūsų Tėvynę: lanks tukus,
knygeles, skrajutes. Pra ėjusiais metais
išdalijome visą dėžę. Lankytojai tei-
raujasi, domisi, žada keliaudami at-

vykti ir į Lietuvą. 
Dėkojam konsulatui ir generali-

niam konsului Marijui Gudynui, pa-
gelbėjusiems atgabenti iš Lietuvos
tautinę atributiką.   

Dar prieš šventę, gegužės 19 dieną,
penktadienį, 7 val. v., vyks Tarptauti-
nis trumpųjų filmų festivalis. Tarpi-
ninkaujant LR generaliniam konsula-
tui, Lietuvai atstovaus 2007 metais re-
žisierės Jūratės Samulionytės sukur-
tas filmas „Ne rutina” – pirmasis ir vie-
ninte lis Lietuvoje fotofilmas. Jam su-
kurti buvo padaryta apie 80 000 foto-
kadrų. Šis filmas yra pelnęs daugybę
įvertinimų. Vienas iš jų – „Sidabrinės
gervės” apdovanojimas už „Geriau -
sią lietuvišką trumpametražį metų
filmą 2008”.

Šeštadienį, gegužės 20 d., 1 val. p.
p.., vyks festivalio atidarymas, o nuo
3:50 iki 4:05 val. p. p. – šventės didžio-
joje scenoje šoks tautinių šokių ko-
lektyvas „Suktinis”, vadovaujamas
Giedrės Knieža. 

Festivalis vyks lauke, Oakton
Park, kuris yra šalia „Oakton Commu -
nity Center” (4701 Oakton St., Sko-
kie), nuo 11 val. r. iki 7 val. v. Tai pui-
ki vieta praleisti laiką visai šeimai, vai-
kams tikrai yra ką veikti. 

Praėjusiais metais Lietuvos sten-
das šventėje buvo išskirtinai mato-
 mas ir gausiai lankomas. Norime, kad
jis būtų nepaprastas ir šiemet. 

Kviečiame ateiti į šventę ir ap-
lankyti stendą: mes kiekvienas esame
puikūs savo šalies ambasadoriai ir
kiekvienas įvairių tautų lankytojams
galime papasakoti daug gražaus apie
mylimą Lietuvą. 

lietuva vėl bus pristatyta Kultūrų festivalyje
2016 m. šventės akimirkos. Rengėjų nuotraukos
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org   www.clcu.org

Savings   0.90% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.00%
5 Year Term         2.25%
3 Year IRA Term  2.25% 

� Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės pa-
rapija, 5129 Wolf Road, Western Springs,
IL 60558, šį sekmadienį, gegužės 7-tąją,
kviečia kartu švęsti Motinos dieną. Pamal-
dų pradžia – 11:30 val. r. Kviečiame atvykti.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius gegužės 10 d., trečiadienį,1 val.
p. p. PLC skaitykloje (Lemonte) rengia do-
kumentinio filmo apie Rytų Aukštaitijos
Saldutiškio miestelį peržiūrą. Visi laukiami.

� Trečiadienį, gegužės 10 d., 7 val. v. kam-
baryje ,,Pas prelatą”, Pasaulio lietuvių cent-
re, Lemonte, bus rodomas dokumentinis fil-
mas ,,Žvilgsnis į palaimintojo kankinio ar-
kivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą”.
Trukmė – 37 minutės. Kviečiame dalyvau-
ti.

� Lietuvos Dukterų draugijos valdyba kvie-
čia nares ir visus, besidominčius organiza-
cijos veikla, į metinį ataskaitinį susirinkimą,

kuris vyks gegužės 21 d. 12:30 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Bus kava
ir užkandžiai.

� Gegužės 23 d., antradienį, 7 val. v. vyks
Pal. J. Matulaičio misijos vaikų choro ,,Vy-
turys” (muzikos vadovas Darius Polikaitis) se-
zono užbaigimo koncertas. Visi laukiami, at-
vykite.

�  Birželio 2 d. 7 val. v. Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago, IL) Kęstutis Nakas pristatys savo
knygą ,,Kaip Lietuva valdė pasaulį”. Susiti-
kime dalyvaus grupė aktorių, kurie skaitys
pjesės ištraukas. Pristatoma knyga – tai ke-
turių dalių pjesė apie Lietuvos istoriją. Kū-
rinyje susipina įvairūs žanrai: farsas, trage-
dija, groteskas, magiškasis realizmas, ,,pseu-
do klasika”. Veiksmas vyksta XIII–XV a., ta-
čiau kartais persikelia ir į XX a. Pjesės au-
torius į savo kūrinį įpina humoro, pop kul-
tūros elementų, žargono, anachronizmų.  

Lietuvių Tautinių Šokių Ansamblis “Grandis”
kviečia į koncertą ir pokylį

2017 m GEGUŽĖS 13 d 6 vv
KONCERTAS VYKS R. RIŠKIENĖS SALĖJE
Po koncerto ir vakarienės vyks diskoteka - DJ Saulius

Bilietų Rezervacija: Judita Urba, 630.418.2436  arba Vaiva Marchertienė, 773.520.0248 

Kainos koncertui ir pokyliui – $55 suaugusiems –
$40 studentams – $30 vaikams

Bilietų užsakymas:  judita Urba, 630-418-2436  arba  Vaiva Marchertienė,  773-520-0248

Kviečiame kartu atšvęsti Motinos dieną ir
paremti NY Maironio lituanistinę mokyklą

šventė įvyks 2017 m. gegužės 7 d. sekmadienį, 11:30 val. r.
Mount Carmel parapijos salėje

kampas Havemeyer Str. ir North 8th Str., Brooklyn, NY
Minėjimas prasidės tuoj po lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo parapijoje.

Maironio mokyklos mokiniai parodys gražią šventinę programą, 
mokyklos tėvų komitetas ruošia gardžius pietus, veiks baras, loterija,

skambės nuotaikinga muzika.

Bilietus prašome įsigyti iš anksto mokykloje pas Danutę Norvilaitę arba
Apreiškimo parapijoje po Mišių pas Raimundą Šližį

suaugusiems 20 dol., vaikams iki 16 m. 5 dol., vaikams iki 3 m. nemokamai, 
suaugusiems renginio metu 25 dol.

Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis
į Rasą Sprindys: director@nymaironiomokykla.org


